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CO JE ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
A JAK SE ZAPOJIT?
Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, 
jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé 
a obyvatelky jednotlivých lokalit. Jsou 
založené na principu společného sdílení 
veřejného prostoru, vzájemné výpomoci 
a také na dobrovolnickém nasazení místních 
organizátorů*ek a mnoha dalších subjektů. 
Slavnosti otevřené lidem všech generací, 
národností a zájmů. Akci od 1. ročníku v roce 
2006 koordinuje spolek AutoMat, který 
se stará o propagaci, společnou grafiku 
a především vyřizování administrativy 
a záborů veřejných prostranství. Zažít město 
jinak se koná v rámci Evropského týdne 
mobility a poukazuje na to, že ulice nemusí 
být jen dopravními tepnami, ale i místy 
sousedského setkávání a cvrkotu.

Jak se zapojit?

Zorganizovat sousedskou slavnost může 
každý, kdo má chuť přetvořit svou ulici, 
náměstí či jiné veřejné prostranství v příjemné 
místo pro sebe i své sousedy. Pokud se chcete 
připojit k hlavnímu termínu Zažít město jinak, 
stačí každý rok do konce května vyplnit 
registrační formulář na zazitmestojinak.
cz, případně napsat na zmj@auto-mat.cz. 

Následně budete AutoMatem pozváni na 
koordinační schůzku, kde se dozvíte veškeré 
informace. Sousedskou slavnost ale můžete 
(ovšem bez naší administrativní podpory) 
uspořádat i kdykoliv během roku. Postup, jak 
zorganizovat vlastní sousedskou slavnost 
včetně záboru, najdete i v Manuálu pro orga-
nizátory na webu zazitmestojinak.cz.

Netroufáte si sami na samotnou organizaci 
nebo máte jen omezené množství času? 
Nabídněte jakoukoliv svou pomoc přímo 
organizátorům*kám jednotlivých lokalit. 
Kontakty na ně najdete na webu 
zazitmestojinak.cz/lokality

Podpořit slavnosti můžete i tím, že prostě 
přijdete. A nebo přispějete na jejich konání 
na nakrmteautomat.cz.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
Slavnosti v jednotlivých lokalitách sestá-
vají z hlavního a doprovodného programu. 
Hlavní program zajišťují lokální organizá-
toři a odehrává se většinou na zabraných 
ulicích, náměstích, dvorcích či parcích. 
Doprovodný program zahrnuje specifické 
aktivity a programy, které zpravidla připravují 
zavedené kulturní instituce, lze je navštívit 
jen v omezenou dobu (např. komentované 

procházky, umělecké performance) 
a (ideálně) se týkají hlavního ročníkového 
tématu. Mezi zapojené subjekty doprovod-
ného programu patří nejčastěji instituce, 
umělci*kyně a umělecké, divadelní či hudební 
skupiny. Podrobnosti najdete na webu zazit-
mestojinak.cz/lokality a v tomto katalogu pod 
jednotlivými městskými částmi.

ZAŽÍT MĚSTO EKOLOGICKY
Udržitelnost a ekologičnost mají slavnosti 
ukotvenou ve svém Kodexu Zažít město jinak. 
Proto motivujeme organizátory a organizá-
torky k tomu, aby snižovali svou uhlíkovou 
stopu a vytvořili akci ohleduplnou k životnímu 
prostředí. Konkrétně doporučujeme vyhýbat 
se jednorázovému nádobí, třídit odpad 
a preferovat lokální a sezónní potraviny 
a udržitelné způsoby dopravy. Pokud si jako 

účastník či účastnice přinesete např. vlastní 
nádobu na pití, pomůžete jim Kodex snáze 
naplnit. Eko manuál pro organizátory a orga-
nizátorky najdete na webu zazitmestojinak/
ke-stazeni. Pokud vás napadají další tipy 
na to, jak být během Zažít město jinak šetrní 
k planetě, napište nám nebo se obraťte na 
místní organizátory*ky.
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TÉMA: BEZ ZÁBRAN
Neexistující přechody, zbytečná zábradlí i zdi 
v našich hlavách, které nám brání navazovat 
skutečné sousedské vztahy. Senioři a seni-
orky, rodiče s malými dětmi, lidé se sníženou 
schopností pohybu a orientace a jejich život 
ve městě… To všechno jsou témata, která 
chceme přinášet do veřejného prostoru. 

Když jsme v listopadu loňského roku přemýš-
leli nad tím, jak problematiku mentálních 
i fyzických zábran mezi lidmi uchopit, netušili 
jsme, že o tři měsíce později dostane ještě 
další rozměr. S ruskou agresí na Ukrajině se 
celá Evropa ocitla v uprchlické krizi a stati-
síce lidí, kteří do České republiky přišli hledat 
azyl, v naprosto bezprecedentní situaci. My 
bychom jim chtěli v rámci sousedských 
slavností vyjádřit solidaritu a pomoci jim lépe 
poznat své nové sousedy a sousedky, protože 
každodenní sousedské vztahy zásadně 
spoluvytvářejí kvalitu života nás všech a jsou 
hlavním důvodem, proč Zažít město jinak 
vůbec vzniklo. 

Krom celé řady předsudků a nedorozumnění 
se tito nově příchozí potýkají také s jazykovou 
bariérou a často i traumaty. Sousedské slav-
nosti Zažít město jinak s ročníkovým tématem 
Bez zábran chápeme jako ideální příležitost 
pro integraci, o které ze zkušenosti víme, že 
nejlépe funguje „zespodu” - nikoliv na základě 
nařízení a vyhlášek. 

Navázali jsme spolupráci s organizacemi pro 
pomoc a integraci uprchlíkům. Na webové 
stránky Zažít město jinak jsme umístili infor-
mace o slavnostech v ukrajinském jazyce 
a vyzvali jsme organizátory*ky slavností, aby 
své nové sousedy aktivně oslovili s možností 
na nich participovat. A máme velkou radost, 
že mnohým z nich se to povedlo realizovat. 
Vydali jsme speciální benefiční „protivá-
lečnou” edici triček a samolepek, které 
můžete koupit v našem e-shopu. Výtěžek 
z prodeje pomáhá financovat překlady webu, 
tiskovin a dalších materiálů souvisejících se 
zapojením ukrajinských komunit. 

Jsme přesvědčeni, že válka, kterou Ukrajinci 
ve své zemi vedou, se týká nás všech a je pro 
celou Evropu příležitostí definitivně zbourat 
všechny bariéry, které ji v 21. století stále dělí.

LAB: ZAŽÍT MĚSTO NORMÁLNĚ, 
UDRŽITELNĚ A SPRAVEDLIVĚ
Vážené sousedky, vážení sousedé,

letošní ročník sousedských slavností Zažít 
město jinak se nese v duchu motta „Bez 
zábran”. Chceme tak zdůraznit, že město bez 
překážek nevzniká jen odstraňováním fyzic-
kých bariér, ale i odhalováním a narušováním 
méně viditelných zábran v našich hlavách: 
nedostatku představivosti, přejímání stereo-
typů či přehlížení různých forem diskriminace. 
Jsme přesvědčení, že právě čilý sousedský 
život vybízí ke společnému promýšlení 
a řešení toho, jaké bariéry nám brání tvořit 
naše město podle našich přání a tužeb. 

V odborném pracovišti AutoMatu, Laboratoři 
udržitelného urbanismu, se tuto premisu 
snažíme naplňovat již téměř 20 let. 

I proto jsme si pro vás letos připravili 
doprovodný program sestávající ze dvou 
komentovaných vyjížděk/procházek, které se 
z různých perspektiv zaměří na téma narušo-
vání bariér, odhalování překážek, odkrývání 
stereotypů. Více na následují dvoustraně. 
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S tématem překonávání zábran souvisí i další 
aktivita naší Laboratoře, na kterou bychom 
vás rádi upozornili. Jelikož je letošní rok ve 
znamení komunálních voleb, připravili jsme 
pro vás seznam 30 opatření pro udržitelné 
město s názvem Program Ideál. Jednotlivá 
témata jsou pojata vážně i humorně a naše 
požadavky se opírají o koncepční a datově 
podložené zdroje. Ve svém jádru je pak 
Program Ideál rozdělen do čtyř tematických 
oblastí - od ochrany klimatu, rozvoje veřej-
ných prostranství a podpory života ve městě 
po podporu veřejné a aktivní dopravy.

Máte opravdovou chuť překonávat bariéry, 
které zabraňují našemu městu získat rovno-
váhu? Pokud ano, zkuste se s námi začíst 
do jednotlivých návrhů a vybrat si, která ze 
tří desítek témat vám jsou blízká. Nemusíte 
s námi zrovna souhlasit, ale i tak si můžete 
sestavit svůj vlastní Program Ideál: Osobní 
seznam opatření a zásad, která podle 
vás mohou pomoci odstraňovat zábrany 
a bariéry na cestě k udržitelnému a spole-
čensky spravedlivému městu. Zkuste si na ně 
vzpomenout, až půjdete k volbám.

www.ideal.auto-mat.cz

PROGRAM IDEÁL LABORATOŘE 
UDRŽITELNÉHO URBANISMU

BOURÁNÍ BARIÉR S LABEM: 
ZVEME NA VYJÍŽĎKU A VYCHÁZKU

Doprovodný program slavností 
Zažít město jinak od Laboratoře udrži-
telného urbanismu spolku AutoMat

Nadějné vyhlídky: Vycházka s výkladem 
o budoucnosti brownfieldu Bubny-Zátory 
17. 9. 2022, start v 15.00 od stanice Nádraží 
Holešovice u McDonalds, délka cca 90 min. 
Vede Michal Lehečka.

Území Bubnů-Zátor představuje jedno 
z největších transformačních území v Praze, 
jehož budoucí rozvoj je v posledních letech 
celoměstským tématem. Procházka kriticky 
představí územní studii schválenou hlavním 
městem Prahou v roce 2020. Dozvíte se 
například: jak bude čtvrť vypadat, kdo zde 
má bydlet nebo jakým způsobem probíhal 
proces připomínkování a vyjednávání 
finální podoby studie, do něhož bych spolek 
AutoMat v posledních třech letech zapojen. 

Cyklisté sobě: Vyjížďka po cyklistické infra-
struktuře na Den bez aut
21. 9. 2022, sraz 18.00 Karlovo nám. křižo-
vatka Žitné a Vodičkovy (u protisměrného 
cyklopruhu), cca 90 min.  
Vede Vratislav Filler (LAB). 
Trasa projíďky: mapy.cz/s/cafajedepo

Jaký je rozdíl mezi běžným a ochranným 
cyklopruhem? Kolik baliset na metr čtvereční 
je na ulici potřeba? Jak široká smí být cyklo-
obuosměrka? Jak dopadly “dánské pásy” 
na Smetanově nábřeží? A kde by měla být 
stezka místo pruhu? Zhruba 1,5 hodiny trvající 
projížďku po cyklistické infrastruktuře v centru 
Prahy, skutečné, vysněné i chybějící povede 
expert LABu Vratislav Filler.

Jízdní kolo a základní dovednost bezpečné 
jízdy na kole v provozu nutná. Z bezpečnost-
ních důvodů si vyhrazujeme omezit počet 
účastníků jízdy na 15 osob. Svůj zájem o účast 
nám prosím potvrďte na adresu 
lab@auto-mat.cz. 
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ZAŽIJTE KAUFLAND JINAK

Sedmnácté sousedské slavnosti nesou 
motto Bez zábran. Pojďme se tedy podívat 
na Kaufland jinak, než jej běžně vnímáme. 
Málokdo totiž ví, že patří mezi významné 
podporovatele komunitního života v České 
republice. 

Kaufland nás nejen podpořil finančně, ale 
také se aktivně zapojí i do našeho programu. 
Uspořádá v průběhu září hned čtyři zahradní 
slavnosti na komunitních zahradách u svých 
prodejen. Právě komunitní zahrady jsou 
unikátním projektem Kauflandu. Ve spolu-
práci s integrační dílnou Kokoza nabízí lidem 
možnost bezplatně pěstovat a budovat 
sousedské vztahy na zelených pozemcích 
u svých prodejen. Aktuálně se nachází na 5 
místech a o jejich popularitě svědčí fakt, že 
například v Praze na Vypichu převýšil počet 
zájemců o komunitní pěstování šestinásobně 
kapacitu zahrady. 

První grantový program pro 
komunitní zahrady v ČR
I proto Kaufland letos rozšířil projekt 
s názvem Už to roste, už to klíčí o gran-
tový program pro komunitní zahrady, který 
realizuje s Nadací Via. Jeho prostřednictvím 
bylo částkou téměř 700 000 Kč podpořeno 13 
skvělých projektů. Hned v 6 případech díky 
finanční podpoře vznikly zbrusu nové komu-
nitní zahrady, které významně oživily veřejný 
prostor. Další ročník grantového programu 
začne na jaře 2023. Více informací naleznete 
na www.kaufland.cz/komunitnizahrady

Máme radost, že se významný mecenáš komunitního života v ČR stal 
generálním partnerem letošního ročníku sousedských slavností.

Být dobrým sousedem…
…tak zní filozofie obchodního řetězce zastře-
šující všechny jeho komunitní projekty.
Mezi ně patří grantový program Milion 
pro. V čem spočívá? Kaufland s otevřením 
každé své nové prodejny daruje během 3 let 
částku 1 000 000 Kč na podporu komunitních 
projektů v dané lokalitě. S jeho přispěním 
vzniká komunitní oáza v centru Olomouce 
či byly uspořádány obecní slavnosti 
v Prostřední Bečvě na Rožnovsku.

Celoročně obchodní řetězec podporuje 
potravinovými dary i menší lokální akce 
jako plesy, sportovní i kulturní akce či je 
partnerem několika městských festivalů. 
Velmi se na spolupráci s Kauflandem těšíme 
a srdečně vás zveme na jeho zahradní 
slavnosti, které naleznete v programu 
Zažít město jinak. S oblíbeným obchodním 
řetězcem se potkáte i na Americké, 
Kamenické, Arbesově náměstí, v Nových 
Butovicích, Řepích či v Blansku.
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PROJEKTY *UTOMATU
AutoMat není jen Zažít město jinak. Sousedské slavnosti 
představují jen zlomek našich aktivit. Znáte je?

LAB - Laboratoř udržitelného urbanismu 
V LABu střežíme, prosazujeme a propa-
gujeme principy udržitelného města. 
Dlouhodobě přibližujeme veřejnosti zkuše-
nosti ze zahraničí i vědecké poznatky o tom, 
jak utvářet města, ve kterých se všichni 
budeme cítit příjemně a bezpečně. 
Více na auto-mat.cz/lab

Generace U 
Školám nabízíme vzdělávací programy, 
soutěže, hry i cyklojízdy. Mladším i starším 
dětem vysvětlujeme, jak funguje město, jaké 
přínosy má pro něj udržitelná doprava a jak 
se po městě pohybovat bezpečně. Naše 
programy absolvovaly už tisíce dětí včetně 
jejich pedagogů*žek. Více na 
vzdelavani.auto-mat.cz

Do práce na kole 
Každý rok motivujeme desetitisíce lidí po 
celé republice, aby se do práce dopravovali 
šetrně. Na kole, pěšky nebo poklusem. Kromě 
Květnové celoměsíční výzvy je tu i zkrácená 
akce Zářijová (letos 12.-25. 9.) a Lednová. 
Více na dopracenakole.cz

Městem 
Přehlídka filmů o dopravě, urbanismu, životě 
ve městě, kterou spolek AutoMat pořádá 
od roku 2019. Letos vás zveme 18. 10. a 31. 10 
do Světozoru a 9. 11. do CAMPu. Po filmech 
vždy následují diskuse s odborníky*icemi  - 
urbanisty*kami z ČR i ze zahraničí. Více na 
auto-mat.cz/mestem

Cyklojízdy 
Od začátků AutoMatu pořádáme také cyklo-
jízdy Prahou. Jejich smyslem je popularizovat 
městskou cyklistiku jako udržitelnou formu 
dopravy. Cyklojízdy manifestují zájem veřej-
nosti jezdit po městě na kole a také umožňují 
zažít výjimečnou atmosféru a bezpečný 
průjezd centrem Prahy těm, kteří by si na to 
sami netroufli. 
Koukněte na auto-mat.cz/cyklojizda

Městem na kole 
Městem na kole je online magazín, který 
přináší informace ze světa městské cyklis-
tiky. Sledujeme, co se děje v Praze, Česku 
i zahraničí. Informujeme o nové infrastruk-
tuře, zajímavostech a  přinášíme inspiraci 
i konfrontaci s děním za našimi hranicemi. 
Projekt byl iniciovaný AutoMatem nyní má 
vlastní nezávislou redakci. 
Více na mestemnakole.cz

Zveme vás do klubu 
Pokud naší činnosti fandíte a tyto projekty 
vám dávají smysl, vstupte mezi 850 našich 
pravidelných podporovatelů a podporova-
telek a staňte se členy Klubu přátel AutoMatu, 
který je pro naše fungování stěžejní: 
nakrmteautomat.cz.
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POMOZTE, ABY SE SLAVNOSTI 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK VŮBEC 
MOHLY USKUTEČNIT
Zažít město jinak jsou nekomerční 
aktivitou spolku AutoMat a stovek dobro-
volníků a dobrovolnic. Přesto ale něco stojí. 
Každoročně musíme sehnat více než milion 
a půl korun. A to by nebylo možné bez podpory 
lidí jako jste vy – lidí, které slavnosti baví a kteří 
věří, že dobré sousedské vztahy jsou živou 
vodou měst. Konání slavností můžete podpořit 
jednorázovým či pravidelným darem na 
nakrmteautomat.cz/zazitmestojinak.

A k čemu přesně váš dar pomůže?

Nezdá se to, ale zorganizovat slavnost na ulici 
znamená měsíce příprav – zejména jednání 
s několika úředními odbory, politiky*čkami, 
Technickou správou komunikací i policií. Pro 
úřady rýsujeme i dopravně-technické plánky. 
A to vážně nechcete dělat!  
• Aby se organizátoři a organizátorky mohli 
soustředit jen na svůj program, celou byro-
kracii za ně v Praze zdarma zajišťujeme my 
v AutoMatu. Pro všechny zájemce, kteří si chtějí 
zorganizovat slavnost mimo září, také aktuali-
zujeme naše manuály „jak na to“. 
• Od května do října jsme v denodenní 
komunikaci s místními organizátory*kami ze 
všech měst, nováčky i zkušenými. Pomáháme 
a radíme jim se vším od zapojení elektriky přes 
vratné kelímky po objízdné trasy. Některým 
pomáháme s jejich lokálním fundraisingem. 
• Vytváříme společný web včetně administ-
račního systému pro organizátory*ky, online 
i tištěný program a online mapu všech lokalit, 
abyste je vůbec našli. 
• Slavnosti propagujeme ve všech možných 
médiích od lokálních zpravodajů po Českou 
televizi. Píšeme články, natáčíme radio 
a video spoty, děláme rozhovory s organizá-
tory*kami, abychom motivovali další. 
• Koordinátorům*kám sousedských slavností 
poskytujeme propagační materiály na míru 
s unikátní grafikou. 
• Hledáme partnery, podáváme žádosti 
o granty a dotace. Ani bez této podpory by 
slavnosti nemohly vzniknout.

Za jakýkoliv příspěvek moc a moc děkujeme! 
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ПІЗНАЙ МІСТО 
ПО-ІНШОМУ!
Автомобілі заполонили ваш район? 
Постійно не вистачає часу на друзів та 
сусідів? З 2006 року Zažít město jinak 
виділяє один день на рік, щоб місцеві 
мешканці мали змогу зібратися разом, 
подалі від шуму та метушні міста, для 
насолоди сусідськими святкуваннями. 
Завдяки цьому івенту, ви та ваші сусіди 
можуть побачити місто, яким воно є 
насправді: жвавим, радісним місцем 
культурного та суспільного життя. 

Що таке Zažít město jinak? 
Фестиваль Zažít město jinak святкує 
добросусідські відносини та складається 
з заходів, організованих місцевими 
жителями. Заснований на принципі 
взаємодопомоги, фестиваль включає в 
себе спільне використання громадського 
простору, місцевих волонтерів та багато 
іншого. Запрошуються усі вікові категорії 
та групи інтересів.

Яка мета? 
Ми хочемо зруйнувати приміську, пішохідну 
модель міста і змусити людей усвідомити 
людську цінність у своєму середовищі. 
Місцеві мешканці грають активну роль 
в денній програмі, яка складається 
з майстер-класів, ігор, концертів, 
спортивних змагань, театральних вистав, 
страв місцевого приготування та багато 
іншого. Вийдіть за двері, щоб побачити 
свою вулицю в нових кольорах.

Ви дізнаєтесь та зустрінете багато 
цікавих людей з вашого району, 
розвиватимете відносини між різними 
групами інтересів (наприклад, місцевою 
владою, бізнесменами, мешканцями), 
зміцнюватимете місцеву співпрацю та 
обговорюватимете актуальні локальні 
проблеми, причини та переваги інших 
місцевостей.

Коли? 
Фестиваль відбувається щороку у треті 
вихідні вересня під час Європейського 
тижня мобільності. Деякі райони можуть 
проводити Zažít město jinak за тиждень 
до або після; однак, ми б були дуже раді, 
якщо б ви організували цей захід, який 
допомагає поширювати наші принципи, в 
будь-який час протягом року.

Хто є організатором? 
Zažít město jinak координується 
організацією Automat і організовується, 
перш за все, десятками місцевих 
організаторів (групи друзів, місцеві 
організації, клуби, активні громадяни 
тощо).

Хочете приєднатися до Zažít město jinak? 
Приєднуйтесь до сотень місцевих 
організаторів та створюйте власну зону! 
Той, хто пристрасно бажає перетворити 
свою вулицю у приємний жвавий простір 
для себе та своїх сусідів, має подати 
заявку до кінця травня. Зв’яжіться з 
нами за адресою zmj@auto-mat.cz до 
31 травня з приводу вашої заявки або 
просто, якщо ви хочете дізнатися більше. 
Кожний місцевий організатор створює 
організаційну команду та програму для 
своєї зони. Вони також можуть шукати 
джерела фінансування в залежності від 
складності заходу. 

Чим ми можемо допомогти вам як 
організатору? 
Команда Automat просуває фестиваль, 
створює єдиний концепт дизайну, 
підтримує веб-платформу і стежить за 
повним дотриманням кодексу проведення 
фестивалю. Ми також із задоволенням 
проконсультуємо вас з будь-якого 
питання, у якому ви невпевнені. У Празі 
ми можемо допомогти вам у співпраці з 
міською адміністрацією для отримання 
громадського простору.

Хочете допомогти організаторам? 
Контактні дані організаторів окремих 
місцевостей будуть опубліковані на сайті 
Zažít město jinak. Знайдіть свій улюблений 
район та зв’яжіться з організатором. 

Хочете приєднатися як відвідувач? 
Просто виберіть одну з десятка 
місцевостей та приєднуйтесь! І не тільки 
в Празі: Zažít město jinak відбувається 
також в десятках чеських міст. Усі заходи 
безкоштовні.
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TAKE BACK YOUR STREET!
Have cars taken over your neighbour-
hood? Never have any time for neighbours 
and friends? Since 2006, Zažít město jinak 
sets aside one day a year to let locals 
come together, free of the hustle and 
bustle of city life, to enjoy neighbourhood 
festivities.  Thanks to this event, you and 
your neighbours can see the city as it is: 
a vibrant, joyful place of cultural and social 
life.

What is Zažít město jinak? 
The Zažít město jinak festival celebrates 
neighbourly relationships and is made up of 
activities hosted by residents. Based on the 
principle of mutual aid, the festival incor-
porates a shared use of public space, local 
volunteers, and much more. All ages and 
interest groups are invited.

What’s the point? 
We want to break the suburban, 
pedestrian mould of the city and have 
people realize the human value in their 
surroundings. Locals play an active role 
in the day’s programme, which is mainly 
composed of workshops, games, concerts, 
sports, theatre performances, locally 
prepared food, etc. Step out your door to 
witness your street in a different colour.

You’ll meet and learn from many interesting 
people from your neighbourhood, cultivate 

relationships among different interest 
groups (e.g. local authorities, businessmen, 
residents), strengthen local cooperation, 
and discuss local, relevant causes as well 
as the benefits of calmer areas.

Who is the organizer? 
Zažít město jinak is coordinated by the 
NGO AutoMat and organized, above all, 
by dozens of local organizers in individual 
zones (a group of friends, local organiza-
tions, clubs, active citizens etc.)

Want to bring Zažít město jinak to your 
street? 
Join hundreds of local organizers and 
create your zone! Anybody passionate 
about turning their street into a pleasant, 
vibrant space for themselves and their 
neighbours should apply by the end of May. 
Contact us at zmj@auto-mat.cz by May 31 
with your application, or just if you’d like to 
know more.

When does it take place? 
The festival takes place every year on 
the third weekend of September during 
European Mobility Week. Some zones may 
hold Zažít město jinak a week before or 
after; however, we’d be thrilled if you orga-
nize this event, which helps to spread our 
principles – at any time during the year.

Each local organizer sets up an organiza-
tion team and a program for his or her zone. 
They can also seek funds depending on the 
complexity of the event.

How can we help you, the organizer? 
The AutoMat team promotes the festival, 
creates a unified graphic design, maintains 
the Zažít město jinak web platform, and 
makes sure there is full compliance with the 
festival’s Code of Conduct. We will also be 
happy to advise you on anything you may 
not be sure about. 

In Prague, we can assist you in working with 
the city administration to procure a public 
space.

Want to give the organizers a hand? 
Organisers‘ contact details in individual 
areas will be published during the months 
of june and july on the Zažít město jinak 
website. Find your favourite area, and 
contact the organizer. You can participate 
in many ways from volunteering support to 
artistic performance.

Only looking to participate? 
Simply choose one of the dozens of areas 
and come along! And not just in Prague; 
Zažít město jinak takes place in many Czech 
cities. All events are free.



LOKALITY
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PRAHA 1 
ANENSKÉ NÁMĚSTÍ

10.00–18.00

V srdci Prahy je jen málo příležitostí pro komunitní 
život. Nově tuto možnost poskytuje rekonstru-
ované Komunitní centrum Unitaria v Anenské 
ulici, které bezplatně nabízí zázemí kavárny, 
několika sálů a dětské herny. Zaměřujeme se 
hlavně na aktivní práci s dětmi a jejich rodinami 
a také se seniory. Prostor kolem kašny chceme 
po vzoru italských měst nabídnout jako místo 
pro siestu s drobným občerstvením, možností 
pobavit se a  také jako místo bezpečné pro 
hru, inspirativní pro drobnou tvorbu a zvídavé 
rozhlédnutí se.

JUNGMANNOVO NÁMĚSTÍ
OD 10.00

Letos se poprvé můžete těšit na sousedský 
festival „Zažít Jungmaňák jinak“, který se 
uskuteční pod širým nebem na malebném 
Jungmannově náměstí. Každý pomáhá těm, 
které má nejblíž - tedy svým sousedům, ať jsou 
to vztahy takové či makové. Nikdy se nenechají 
navzájem padnout. Sousedské slavnosti poprvé 
i s Charitou ČR, která slaví svých 100 let zkuše-
ností na vlně pomoci, a to vše Z lásky k lidem. 

KAROLINY SVĚTLÉ

Už po třetí pro vás chystáme ve spolupráci 
s našimi seniorkami a seniory sousedskou slav-
nost Zažít město jinak v ulici Karoliny Světlé. 
Téma letošního roku zní Bez zábran, a tak s námi 
přijďte bez zábran zjistit víc o stáří a stárnutí, 
ať se ho můžete i vy odvážit žít podle svých 
představ. Připravujeme výstavu fotografií, 
workshop břišních tanců, procházku po okolí 
Karoliny Světlé s průvodkyní, překážkovou dráhu 
nebo kolo štěstí.

KLIMENTSKÁ
14.00-22.00

V   Klimentské ulici panuje poklidná nálada 
historické Petrské čtvrti – místa, kde rádi 
žijeme a tvoříme, na dohled vltavského břehu, 
na rozhraní Starého a Nového Města. Slavnost 
ve veřejném prostoru je pro nás příležitostí 
zažít a rozehrát naši ulici a město, potkat se 
„naplno“ se sousedy, přáteli a kolemjdoucími. 
Už po čtvrté  pro vás proto chystáme společný 
happening. Chybět nesmí divadlo, muzika, velká 
poštovní hra, výtvarná dílna pro děti, výstava 
nebo sousedské dobroty.

PRAHA 1 
MOSTECKÁ

14.00-22.00

Malá Strana normálně žije! Když se nenecháte 
odradit trdelníky a  matrjoškami, tak uvidíte 
krásnou čtvrť, kde žijou lidi, co chodí do svých 
hospod, kaváren, venčit psy, děti a  drbat 
sousedy. Zakusíte malostranskou pohodu na 
neuvěřitelně krásném skrytém dvoře. Mostecká 
ulice se zase promění v místo klidu, setkání 
s kamarády a cachtání ve fontáně. Čeká vás 
dětský růžek, letní kino, jídlo a pití. Budou taky 
místní sbory, kapely, skautské workshopy, ping 
pong, sousedi a vůbec.

OPATOVICKÁ
11.00–22.00

Opatovická ulice je unikátní mikrokosmos 
v srdci města. Pyšní se kostelem s veřejnou 
zahradou, kavárnami a spoustou škol, a tím 
pádem i přítomných studentů. Mísí se zde hrstka 
místních s  filmaři z blízkých studií, milovníky 
vinylové kultury, studenty publicistiky, jeptiš-
kami z  kostela. I  letos se můžete prohrabat 
tisícem desek z obchodu Phono.cz, vychutnávat 
si lahůdky z podniků Jericho nebo Coffee and 
Riot. Přidají se i sportovci z Tiskárny, Krav Maga 
a Železné koule.

PETRSKÉ NÁMĚSTÍ
11.00-22.00

Stromy „zastřešené“ náměstíčko v centru Prahy, 
vyzdobené monsterou Adélou, ožije i  letos 
sousedskými slavnostmi Zažít město jinak.
Petrské náměstí

SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
13.00-23.00

SmetanaQ je místem, kde se setkávají lidé se 
zájmem o umění, kulturu a design. Najdete tu 
kavárnu a bistro, dvě galerie a design store. 
V sobotu ožije nejen Smetanovo nábřeží, ale 
i okolní ulice. Srdečně vás zveme na sousedské 
slavnosti, které se v rámci iniciativy Zažít město 
jinak budou konat i v naší části Prahy. Chystáme 
pro vás program nabitý kulturou, uměním, 
designem a gastronomickými zážitky. 
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SOUKENICKÁ

Modlitebnu v  Soukenické jste patrně nikdy 
neviděli, i když jste někdy ulicí procházeli. Je 
totiž schovaná za předním traktem domů na 
dvoře. Byla postavena členy Svobodné církve 
reformované v  roce 1907. Slovo modlitebna 
naznačuje skromnou stavbu, ve skutečnosti 
je modlitebna Církve bratrské v  Soukenické 
jedním z  největších křesťanských komplexů 
v Praze. I letos se u nás můžete těšit na dílničku 
pro děti, divadlo, prohlídku sálu, občerstvení 
a možná i další překvapení.

VE SMEČKÁCH
11.00-22.00

Ulice Ve Smečkách je obestřena spoustou 
černých historek. Přijďte se přesvědčit, že jde 
spíše o temný stín minulosti a že v současnosti 
jsou Smečky pěknou a zajímavou ulicí. V rámci 
akce Zažít Smečky jinak pro vás otevřeme jindy 
nepřístupná místa (soukromé střechy, zapadlé 
dvorky, tajné pasáže), připravíme workshopy, 
únikovky, koncerty, nahlédneme do zákulisí 
zdejších divadel a  společně vytvoříme obří 
obraz. Akci pořádá kavárna Bílá vrána spolu 
s místními podniky a sousedy.

PRAHA 1 
LAB AUTOMAT: VYJÍŽĎKA PO 

CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTUŘE 
(AŽ 21. 9.)

Jaký je rozdíl mezi běžným a  ochranným 
cyklopruhem? Kolik baliset na metr čtve-
reční je na ulici potřeba? Jak široká smí být 
cykloobuosměrka? A kde by měla být stezka 
místo pruhu? Zhruba hodinovou projížďku po 
cyklistické infrastruktuře skutečné, vysněné 
i chybějící, povede expert LABu Vratislav Filler. 
Sraz v 18.00 na Karlově náměstí 560/27. Většina 
trasy projížďky povede po Praze 1.
Trasa: https://mapy.cz/s/cafajedepo.

STUDIO YPSILON

  Součástí celodenního doprovodného programu 
Studia Ypsilon budou dvě poznávací procházky 
Spálenou ulicí a okolím. Dopolední za dopro-
vodu historika umění Richarda Biegela, 
odpolední s  historikem Petrem Kourou. Obě 
procházky budou vedené po stopách avant-
gardy, na což příhodně, i v kontextu letošního 
hesla slavností „Bez zábran“, naváže večerní 
„osvobozené” představení k poctě Jaroslava 
Ježka Kostky jsou vrženy. Před představením 
proběhne soutěžní Ypsilon Pub Quiz v diva-
delním baru. 

JILSKÁ

Jilská ulice ožije ve spolupráci galerie Jilská 14 
a platformy Dominikánská 8. Místa propojí živá 
hudba a celodenní program v podobě dílen, 
komentovaných prohlídek a vintage bazárku. 
V klášteře proběhnou komentované prohlídky 
jinak nepřístupných prostor s dominikánským 
mnichem. V galerii Jilská 14 zase komentovaná 
prohlídka výstavy. Program zakončí večerní 
divadelní představení Jsme z toho města, které 
není – scénické čtení ze současné ukrajinské 
poezie v ambitech kláštera.

PRAHA 1 – DOPROVODNÝ PROGRAM
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PRAHA 2 
AMERICKÁ (UŽ 10. 9.)

10.30–21.30

Zažít Americkou jinak slaví 11 let! Užijte si den 
plný koncertů, divadel, workshopů, tance, jídla 
a  koktejlů z  celého světa. Součástí bude již 
tradičně slavnost La Calle Mexicana („Mexická 
ulice”), která vás seznámí s americkou kulturou 
od hudby přes tanec až po tradiční kulinářské 
speciality. Společně s   delegáty z  Mexické 
ambasády a   MČ Praha 2 oslavíme Mexický 
den nezávislosti s   tradičním pozdravem El 
Grito. Přijďte si užít svou čtvrť s rodinou, přáteli 
a sousedy.

HORSKÁ
12.30–21.30

Horská ulice dělá čest svému jménu! Pevné 
boty s  sebou, zveme vás na kulturně-in-
telektuální výšlap! Sportovec i  filozof, milé 
dítě i divoký penzista, každý si přijde na své! 
Chystáme pro vás kavárnu, dvě hudební 
stage, workshopy, molekulární bar, petanque, 
vycházku s průvodcem, slackline, jídlo & pití, 
představíme vám ve spolupráci s programy 
Univerzity Karlovy pro studenty a hlavně vás 
seznámíme s utajenou Kuželnou, kde se hrají 
kuželky už 100 let. A vy si budete moci zahrát 
taky!

NA SLUPI
11.00-17.00

Jahoda je nezisková organizace s  více než 
dvacetiletou praxí v  podpoře dětí a   rodin. 
Provázíme děti, mladé lidi a  jejich rodiny od 
útlého věku až do dospělosti. Provozujeme 
nízkoprahové kluby a terénní program pro děti 
a mládež, školky a  komunitní rodinná centra. 
Organizujeme volnočasové, vzdělávací i spor-
tovní aktivity. Staráme se o lepší život ve městě. 
Letos pro vás připravujeme výtvarný workshop, 
tvorbu dočasného tetování, skvělou kávu i něco 
dobrého na zub.

SÁZAVSKÁ

Na první pokusný ročník skoro pro všechny 
generace vás zveme hned vedle vybombardo-
vané synagogy a místo ní postavené školy - do 
vnitrobloku Spoko. Tady se potkáte s naděj-
nými hudebníky Fumar Mata. Ti vás natáhnou 
psychedelickým rock’n’rollem, zatímco Monte 
Carlo Strippers nadchne energickou show 
plnou grunge a funku. K tomu přidejte hadrový 
a kytkový swap, vyzkoušíte si sítotisk a čeká vás 
školní představení plné nadšeného herectví.

PRAHA 2
VÝTOŇ

10.00-21.00

Víte, co znamená Výtoň? Jistě, je to název popu-
lární tramvajové zastávky, ale podle čeho se 
tak jmenuje? Přijďte to k nám odhalit. Muzeum 
hlavního města Prahy ve spolupráci s okol-
ními podniky a obchody oživí Výtoň bohatým 
programem. Podskalská celnice na Výtoni 
bude otevřena všem, a to s volným vstupem. 
Připravujeme také komentovanou vycházku 
Podskalím, jógu, workshopy, výtvarné dílny 
a další aktivity pro děti. Chybět nebudou místní 
spolky ani skvělé jídlo a pití.
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PRAHA 2 – DOPROVODNÝ PROGRAM 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KORUNNÍ

Poznejte, jak zrakově a sluchově znevýhodnění 
překonávají bariéry při četbě knih a hraní spole-
čenských her. Prohlédnete si hmatové obrázky, 
zkusíte číst knížky psané Braillovým písmem, 
zahrajete si sluchové pexeso a tichou poštu pro 
neslyšící. Samozřejmě nebude chybět ani před-
čítání ukázek z knížek pro děti na téma bariér. 
Jako třešinku na dortu si můžete vyzkoušet 
napsat text na psacím stroji pro nevidomé.

KNIHOVNA JIŘINY ŠIKLOVÉ - 
GENDER STUDIES (JIŽ 13.9.)

Sídlíme na Masarykově nábřeží a  denně 
koukáme na Tančící dům a jeho tanec smrti 
pro Jiráskovo náměstí pod ním. Hluk, velký 
provoz, smrad. Ale Jiráskáč má ještě šanci! 
Přijďte s  námi vymodelovat svoje Jiráskovo 
náměstí tak, jak byste si ho představovali/y. 
Pomůžeme si materiály k urbanismu a gender 
mainstreamingu z naší knihovny. A výsledek 
poženeme na příslušná místa. Klidně vezměte 
na workshop i děti, město je taky jejich. Program 
se uskuteční v Avoid Café (Kobka č. 11) od 18.00.

PRAHA 3
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

13.00-18.00

Atrium na Žižkově je kulturní centrum, které 
se skrývá mezi bytovými domy za rohem od 
Žižkovské věže. V  barokní kapli pořádáme 
koncerty, v galerii probíhají výstavní projekty 
zaměřené na výrazná aktuální společenská 
témata, na zahradě se odehrává čilý komunitní 
ruch. V letošním roce se chystáme zapojit již po 
třetí - se sousedy a sousedskými organizacemi 
připravujeme koncerty, divadelní vystoupení, 
autorská čtení, workshopy, kulinářské dobroty 
a sousedská setkávání.

BISKUPCOVA / AMBROŽOVA
12.00-19.00

Křižovatka mezi ulicemi Ambrožova 
a Biskupcova bude asi nejznámější návštěv-
níkům Kina Aero, okolních podniků a pejskařům. 
Jak ale bude vypadat, když ji na jeden den 
opustí automobily? A  jak ji zažít jinak? Její 
proměněnou podobu pro vás letos připra-
vují organizátoři z filmově vzdělávací instituce 
Aeroškola, která je od kina, co byste kamenem 
dohodili. Těšíme se na všechny děti, dospělé, 
seniory, pejsky i kočičky, které nám pomohou 
po roce opět rozradnostit toto místo!

CHELČIČKÉHO / ROKYCANOVA
12.00-20.00

Letos prvně se v rámci festivalu můžete podívat 
do nenápadné ulice s ikonickými schody, kterou 
si ne náhodou spousta filmařů vybrala jako 
lokalitu do svého snímku. Nebýt jedné nená-
padné hospůdky Žižkov na Žižkově, slouží tato 
ulice jen jako parkoviště aut. Tak do ní pojďme 
na jeden den navrátit život a  kulturní ruch, 
jako tomu bylo v  letech dávných. Čekají vás 
hudební interpreti, stánky místních tvůrců, pivo 
z Moravského Žižkova a další bohatý program 
pro dospělé i děti.

U ZÁSOBNÍ ZAHRADY
OD 15.00

Spojili jsme síly, abychom vás pobavili. Přijďte za 
námi do prostor Integračního centra Zahrada 
(U  Zásobní zahrady 8, Praha 3). Potkáte se 
s komunitním centrem Nová Trojka, které posky-
tuje komplexní podporu žižkovským rodinám, 
organizací R-Mosty, která nabízí sociální služby, 
a Integračním centrem Zahrada, které pracuje 
s dětmi s kombinovaným postižením. Čeká vás 
divadlo, kreativní i sportovní dílny, film, swap 
oblečení, výborné občerstvení a další.
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PRAHA 3
KRENOVKA

OD 11.00

Tanec–Literatura–Hudba–Kavárna–Vizuální 
umění–Divadlo. Usedlost Krenovka ožívá. 
Zrekonstruovaná kulturní památka v Husitské 
otevřela své brány v červnu. Majitel budovy, 
SUDOP Real, ve spolupráci s Tancem Praha, 
spolkem Unijazz (legendární Čítárna je zpět!) 
a  Inkubátorem Krenovka přichystal kulturní 
hostinu nejen pro své sousedy. Komunita P3 
a naše zapojení do kulturního i sociálního života 
na Žižkově je naším přáním. Radost–Zábava–
Inspirace–Setkávání–Vzdělávání a Rozvoj.

POD JAROVEM
OD 15.00

Jsme parta nadšenců, místních, sousedů. Pod 
názvem Život na Žižkově pořádáme aktivity 
pro sousedy a snažíme se zlepšit místo, kde 
žijeme a bydlíme. Fungujeme v části Vackov. 
Na poslední dva ročníky k nám zavítaly stovky 
sousedů a opravdu jsme si to užili. Třetí ročník 
Zažít město jinak se u nás Pod Jarovem opět 
uskuteční před restauraci Stará promiň. Můžete 
se těšit na aktivity pro děti i dospělé, pochoutky 
od místních nadšenců, točené pivo, výbornou 
kávu a osvěžující drinky.

ROHÁČOVA
14.00-22.00

Jsme dynamický kolektiv, který vidí možnosti 
v naší lokalitě. Jsme rádi, že jsme u  zrodu lepšího 
Žižkova, který má přívětivější tvář než pověst. 
V rámci Zažít město jinak plánujeme šipkový 
turnaj, koncert a vystoupení profesionálních 
či začínajících tvůrců, výstavu street-arto-
vých obrazů a workshop pro nadějné talenty 
doplněný hudebním doprovodem v  podání 
profesionálních DJ´s. Možná dojde i na soutěž 
o nejlepší domácí žižkovskou pochutinu.

ŘEHOŘOVA 
OD 14.00

Oživený dlouhodobě prázdný dům. Místo 
propojující coworking, ateliéry pro umělce, 
galerii, sociální službu, foto studio a univer-
zální prostor pro vzdělávání, setkávání a sdílení. 
To vše DIY a se sociálním přesahem. Vše, co 
se obvykle odehrává uvnitř pětipatrového 
prostoru39, se během Zažít město jinak přesune 
ven a užijeme si společně sousedské slavnosti 
pod širým nebem. Můžete se těšit na koncerty 
pohodové hudby, workshopy kreslení nebo 
galerii pod oblaky na fasádě prostoru39.

U KNĚŽSKÉ LOUKY

V sobotu 17. září pořádáme společnou snídani 
či brunch v parčíku U Kněžské louky. Poklidné 
setkání pod korunou stromu s doprovodným 
programem je prvním počinem organizačního 
týmu Zažít Kněžská luka jinak, jež tvoří členky 
a členové sboru ČCE, který s parčíkem sousedí.

PRAHA 3
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PRAHA 3 – DOPROVODNÝ PROGRAM
TRUHLÁRNA

Stíráme bariéry mezi umělci a diváky. Přijďte 
na kulturní ochutnávku do kreativního studia 
Truhlárna! Truhlárna je již několik let živý prostor, 
který vznikl na prknech truhlářské dílny na 
Žižkově (Rokycanova 33). Zkušebna posky-
tuje zázemí tvůrcům pro jejich vlastní tvorbu. 
Ukážeme vám, na čem právě pracujeme!

PRAHA 4 
ADAMOVSKÁ

OD 13.30

Lokalita v krásném prostředí Michle, kde místním 
rodákům i  novým rodinám prezentujeme 
veškeré aktivity, které se tu konají. Připravujeme 
pro děti a rodiče kulturní vystoupení i stanoviště, 
na kterých si děti a mládež mohou vyzkoušet 
aktivity směřující k jejich rozvoji. Na své si přijdou 
i rodiče, kteří se zde mohou setkat a u občers-
tvení si popovídat.

BRANÍK (UŽ 10. 9.)
11.00-22.00

10. ročník festivalu Braník Sobě je před námi! 
A na co se letos můžete těšit? Dvě scény rovná 
se dvojitá porce kultury a zábavy. Na hlavním 
pódiu vystoupí známí umělci hudebního i diva-
delního světa. Představí se Bára Zmeková nebo 
Divadlo Sklep. Pro děti je připraven bohatý 
pohádkovo-divadelní program. Malá scéna 
bude věnována folku, autorskému čtení, ale 
i slam poetry. A možná přijde i kouzelník! Akce 
se bude konat 10. 9. 2022 v Bezové ulici a my 
se moc těšíme.

FIDLOVAČKA (UŽ 3. 9.)
OD 12.00

Park u Divadla na Fidlovačce proměníme ve 
velké sousedské setkání s pozdně letní atmo-
sférou plážovo-piknikového stylu. Velký piknik 
s dobrotami od lokálních prodejců proběhne 
na travnaté ploše parku. K dispozici budou deky 
a polštáře k sezení, po celou dobu bude hrát 
skvělý nuselský DJ Tim Otis, v průběhu pikniku 
bude možné zabrousit na vintage blešák 
Nuselské blešky a bohatý program čeká i na 
děti: stromolezení, divadla, dílny s MK Jezerka 
a bibliobusem. Piknik ukončíme letním kinem.

JÍLOVSKÁ

Zažijte s námi již po osmé živou Jílovskou ulici! 
Uvidíte staré známé i nové tváře, opět bude 
loutkové i činoherní divadlo, kapela, mnoho 
kulturního i sportovního vyžití, něco dobrého na 
zub, dílničky, místní „dyzajnéři“, zkrátka Jílovská, 
jak jí znáte z předchozích let, i trochu nová, jako 
vždycky. To všechno pod taktovkou Tradičního 
loutkového divadla Zvoneček, které akci pořádá 
od samého začátku. Těšíme se na vás!
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PRAHA 4
KRČ (UŽ 1. 9.)

15.00-21.00

Již sedmý rok oživíme veřejný prostor v Krči. 
Modrý pavilon je centrem našeho sídliště, tak 
přijďte s námi vrátit tomuto místu aspoň na 
jeden den život. Mezi paneláky se můžete těšit 
na tržiště, historický kolotoč se střelnicí, spor-
tovní aktivity, všední i nevšední gastronomické 
zážitky, dílničky pro děti i dospělé, hudbu k tanci 
i poslechu, bohatou tombolu, oheň pro opékání 
buřtů a spoustu dalších aktivit. Těšíme se na 
vás u autobusové zastávky Sídliště Krč.

NA NIVÁCH
OD 13.00

Spolek NaNiváci rozvíjí sousedskou komunitu 
a pečuje o veřejný prostor. Přijďte se podívat, 
jak prospívají dvě lípy, které jsme zasadili 
v  rámci prvního ročníku sousedských slav-
ností Na Nivách. Ani letos nebudou chybět 
soutěže, sousedský piknik, workshopy či hudební 
vystoupení.

NOVÁ CESTA

Tradiční lokalita v  Krči s  velmi sousedskou 
atmosférou. Těšit se můžete na hudbu, dobré 
jídlo, workshopy nebo aktivity pro děti.

SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV
13.00-19.00

Hledáte klidnou nenáročnou akci? Přijďte 
s dekou posedět na trávu či si přineste židličku. 
Budeme popíjet čaj, kávu nebo domácí limo-
nádu. Můžeme si zahrát petanque či kuličky 
na cestě. Naučit se skládat origami, vlaštovky 
i jiné skládanky.
Máte domácí marmeládu či koláč, co chutná 
celé rodině? Je to hit letošní sezóny, nebo podle 
starého rodinného receptu? Určitě neváhejte 
donést ochutnat!
Začátek ve 13.00, konec v 19.00, nebo až se nám 
bude chtít jít domů.

ZA ZELENOU LIŠKOU
OD 14.00

Víte, kde lišky dávají dobrou noc? Přece na 
Zelené lišce, jednom z nejstarších pražských 
sídlišť. Ve 30. letech se jednalo o výkřik moderny 
z dílny funkcionalistických architektů, na konci 
války zde proběhlo Pražské povstání, které 
připomíná řada pomníčků. Dnes je to zelená, ale 
ospalá čtvrť mezi mrakodrapy, kde tiše šeptají 
jen opuštěná klepadla na koberce. Pojďme ji 
v sobotu 17. září probudit k životu a společně 
nakopnout potenciál jedinečného místa, kde 
to máme rádi.

PRAHA 4 – DOPROVODNÝ PROGRAM
ČEKÁNÍ NA ZMĚNU - KOMUNITNÍ DEN 

A POUTNÍ HOSTINA

Výstavba metra D je pro jižní hranici Prahy 
přínosem. Spolu s odstraněním dopravní bariéry 
se ale už paralelně množí plánované projekty 
nové výstavby. Festival realizovaný pod záštitou 
GHMP studiem Taktiky vytváří pomocí umělec-
kých intervencí a akcí platformu pro další diskuzi 
nad plánovanou změnou a nabízí prostor pro 
imaginaci alternativního vývoje. Přijďte s námi 
zažít město jinak spolu s poutní hostinou, diskuzí 
nad imaginární proměnou a procházkou po 
místech budoucích změn.
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PRAHA 5 
ARBESOVO NÁMĚSTÍ

11.00-18.00

Smíchov žije! Proto jsme založili spolek se 
stejným názvem a chtěli bychom, aby se ze 
sousedských slavností na Arbesově náměstí 
také stala tradice. Přijďte a poznejte na jeden 
den jinou tvář našeho náměstíčka, které ožije 
kulturou, hudbou a provoní ho vůně dobré kávy 
i jídla!

BARRANDOV (AŽ 24. 9.)
13.00-19.00

V partě rodin, které spolu chodily na výlety, 
kdysi vznikla myšlenka komunitní zahrady. 
Na tu zatím nedošlo, ale začali jsme pořádat 
nebo spolupořádat akce pro veřejnost. K těm 
největším patří právě slavnosti Zažít Barrandov 
jinak, které organizujeme už od roku 2015. 
I letos se uskuteční u Pegase – před Základní 
školou V Remízku a pobočkou barrandovské 
Městské knihovny. Chystáme divadelní, hudební 
a taneční představení, výtvarné dílny, deskovky 
a pukec, SWAP a další radosti.

HLUBOČEPY
OD 13:30

Zažít město jinak se v  Hlubočepích stalo již 
tradicí, která si ale udržela svůj sousedský, 
komunitní ráz. Vše se koná u  vstupu do 
Prokopského údolí mezi viaduktem, potokem 
a  železnicí s  výhledem na skalní masivy, 
zkrátka má nezaměnitelný svérázný genius 
loci. Občerstvení je domácí, obsluha barů 
sousedská. Nechybí střelnice Růže a bonbony, 
kovářská a truhlářská dílna, divadlo Pičičundr 
Báry Vyskočilové ani kulinářská soutěž Pocta 
mrkvi.

KARLŠTEJNSKÁ
14.00-21.00

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo, kdyby se 
z frekventované ulice Karlštejnská stala pěší 
zóna a vy jste si mohli sednout na lavičku, poho-
vořit s přáteli a sousedy, pohrát si s dětmi, zkusit 
štěstí ve hře a k tomu si dát dobré občerstvení? 
Právě to všechno bude na jedno odpoledne 
možné v rámci Zažít město jinak v Karlštejnské 
ulici.

PRAHA 5
KOŠÍŘE – KINO KAVALÍRKA

OD 12.00

Jsme spolek krutón a společnost bujón. Už téměř 
rok vracíme kulturu do Košíř a  obnovujeme 
bývalé kino. Naší doménou nejsou pouze filmy, 
ale i besedy, workshopy, výstavy a sousedské 
akce. Tento rok se můžete těšit na různorodý 
program pro děti i pro dospělé. Nabídneme 
vám jak zázemí kina, tak naší fantastické 
zahrady. Těšit se můžete na promítání v kině, 
jógu, výtvarné dílny a loutkové divadlo pro děti, 
sousedské koncerty, craftová čepovaná piva 
a kvalitní občerstvení! 

NA BĚLIDLE

Dům v  ulici Na Bělidle 34 vždy sloužil vzdě-
lávání, v  polovině 19. století zde sídlila první 
česká obecná škola, nyní jsme se tu zabydleli 
my – Elpida. Srdečně vás zveme na návštěvu 
do našeho vzdělávacího a kulturního centra 
pro seniory. Podporujeme aktivní život seniorů 
a pomáháme jim zůstat samozřejmou, sebe-
vědomou a  respektovanou součástí naší 
společnosti.

NA FARKÁNĚ
14.00–20.00

Farkáň je možná malá, ale moc milá! A letos 
ji zase chceme po loňské odmlce Zažít jinak 
a společně si užít parádní sousedský půlden. 
Někdejší hřiště u Peroutkovy ulice, které dříve 
sloužilo pro fotbal, volejbal a  tenis, znovu 
ožije.Těšíme se na setkání se sousedy dlouho 
neviděnými anebo zatím nepoznanými - 
na společné povídání a  sdílení myšlenek. 
Nabídneme sousedské pohoštění, knižní 
„směnárnu“, zahradní bazar, program pro děti 
a další radostné vyžití.

U NIKOLAJKY
OD 10.00

Před Trikem budou vařit Vojtěch Kalášek 
a Kryštof Ryba, Ze mě projekt na otevřeném 
ohni a vietnamské bistro Nhá Hai Hánh. Čepovat 
se bude pivo z Obory a od Matušky a budeme 
rozlévat naturální vína, cidery a březovou mízu. 
Se studiem Najbrt připravíme nový merch 
a  vlastní výrobky Nicolajka. Základní škola 
Santoška a  Gymnázium Zatlanka představí 
své projekty, stejně jako Knihovna Ostrovkého, 
Taneční studio Andrea, budou koncerty 
a Tee Jay Ivo Pospíšil. 
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PRAHA 5 
U OKROUHLÍKU

OD 13.00

Jsme sousedé z Hřebenek. Jde nám hlavně o to, 
abychom se potkali s lidmi z okolí. S těmi, co se 
už známe a kteří mají už několik let třetí záři-
jovou sobotu zaškrtnutou v kalendáři, s těmi, se 
kterými se jen zdravíme, i s těmi, se kterými se 
zatím neznáme. Doufáme, že si jako vždy všichni 
společně užijeme jeden klidný a příjemný den 
na ulici, která na chvíli celá patří lidem - a ne 
jen autům. Přijďte, jste vítáni! Začínáme ve 13 
hodin společným obědem.

WALTROVKA
14.00-21.00

Na Waltrovce se uskuteční již druhý ročník 
sousedských slavností Zažít město jinak. Našim 
cílem je uspořádat setkání místních obyvatel, 
trochu se pobavit a  odreagovat se. Současně 
bychom chtěli charitativně podpořit Středisko 
vodicích psů. S  krajinářskou architektkou 
z ateliéru Terra Florida probereme návrh zele-
ného prostranství na Waltrovce, zacvičíme si 
v parku, představíme Středisko vodicích psů 
(výcvik, ukázky, hry poslepu) a s KC Konzerva 
zkusíme hry pro děti i dospělé.

PRAHA 6
BŘEVNOV – MALÝ VATIKÁN

Zažít Břevnov jinak se každý rok odehrává 
na jiném místě, jubilejní 10. ročník oživí tři 
náměstíčka v klidném západním cípu Břevnova, 
tzv. Malém Vatikánu. Spolu s tradičními pořa-
dateli – Spolkem pro Břevnov a KC Nesedím, 
sousedím – připravují program místní sousedé. 
Jaké by to bylo žít bez zábran? Společně promě-
níme parkoviště v dětské hřiště, neudržovanou 
zeleň v kulturní prostor, asfaltovou křižovatku 
v  živé tržiště a  překonáme dopravní tepnu 
oddělující Břevnovský klášter.

BUŠTĚHRADSKÁ

Prvním rokem se pro setkání otevře 
Buštěhradská ulice na pražské Ořechovce. 
Ulice, ve které bydlel Václav Havel a  kde 
dodnes tvoří a  bydlí sochař Kurt Gebauer. 
Slavnost pořádají společně Kafkárna a  Vila 
P651. V bývalém sochařském ateliéru Bohumila 
Kafky, a především v přilehlé magické zahradě 
nově vzniká ostrov pro spojování environmen-
tálních a uměleckých témat - Centrum pro 
umění a ekologii UMPRUM. V rámci slavností 
se můžete těšit na muziku, jídlo a výrobky nejen 
z dílny studentů.

CUKROVARNICKÁNA FARKÁNĚ
OD 11.00

Cukrovarnická je nejdelší ulice na pražské 
Ořechovce a my si ji rádi, alespoň na jeden den 
v roce, zabereme pro sebe. Pouliční slavnost 
se letos po čtvrté uskuteční v Cukrovarnické 
ulici před Fyzikálním ústavem. Na programu 
je komentovaná prohlídka Fyzikálního ústavu, 
fyzikální dílny, lekce jógy, výtvarné dílny a masky 
na obličej, chemická show, divadelní předsta-
vení pro děti i dospělé, koncert a videomapping. 
Dále výstava fotografií, výměna knih, šachy, 
ping-pong.

DĚDINA
OD 14.00

Sídliště Dědina nemá prostor pro komunitní 
setkávání, a tak si tento prostor vždy jednou za 
rok vytvoříme na tzv. alejce, křižovatce chodníků 
na našem sídlišti, kde se v běžné dny setkáváme 
při cestě do školky, školy a zaměstnání. Letos již 
po čtvrté! Na programu bude opět sousedský 
jarmark, koncert, ukázky různých sportů a bojo-
vých umění i divadlo pro děti.
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PRAHA 6 
KOMUNITNÍ ZAHRADA PODBABA – 
U PRODEJNY KAUFLAND (UŽ 5. 9.)

16.00-22.00

Zveme vás na zahradní slavnost. Těšit se 
můžete na skvělé jídlo či bohatý doprovodný 
program pro děti a dospělé. Přijďte spolu s námi 
objevit kouzlo komunitní zahrady u prodejny 
Kaufland na Podbabě. 
Společnost Kaufland otevřela komunitní 
zahradu u své prodejny na Podbabě v  roce 
2021. Lidé zde mohou bezplatně pěstovat 
bylinky, ovoce, zeleninu, ale i sousedské vztahy. 
Součástí zahrady jsou vyvýšené záhony, hmyzí 
hotel, veřejný kompostér či ptačí budky a jedlé 
keře. Více informací na www.kaufland.cz/
komunitnizahrady.

KOMUNITNÍ ZAHRADA VYPICH – 
U PRODEJNY KAUFLAND (UŽ 15. 9.)

16.00-22.00

Zveme vás na zahradní slavnost. Těšit se 
můžete na skvělé jídlo či bohatý doprovodný 
program pro děti a dospělé. Přijďte spolu s námi 
objevit kouzlo komunitní zahrady u prodejny 
Kaufland na Vypichu. 
Společnost Kaufland otevřela komunitní 
zahradu u  své prodejny na Vypichu v  roce 
2019. Lidé zde mohou bezplatně pěstovat 
bylinky, ovoce, zeleninu, ale i sousedské vztahy. 
Pro zahradu jsou typické terasovité záhony 
umístěné ve svahu a  výrazné graffiti dýně, 
která byla nasprejovaná při otevření zahrady. 
Součástí zahrady jsou vyvýšené záhony, hmyzí 
hotel, veřejný kompostér či ptačí budky a jedlé 
keře. Více informací na www.kaufland.cz/
komunitnizahrady.

PRAHA 6
NA BŘEVNOVSKÉ PLÁNI

Sociální družstvo První vlaštovka bude dlouho-
době utvářet prostor pro sousedská setkávání. 
V rámci Zažít město jinak se můžete těšit mimo 
jiné na jazykové minikurzy! Dále připravujeme 
i blešák, přednášku o komunitním bydlení, zají-
mavý program pro děti či workshop o konceptu 
rozšířené rodiny.

NÁMĚSTÍČKO NA ULICI K LÁNU
OD 14.00

Jsme parta sousedů, kamarádů. V naší loka-
litě se toho moc neděje, a tak jsme se dali na 
pořádání menších i větších akcí pro nás a naše 
sousedy. Došlo nám, že to za nás nikdo neudělá. 
Loňský ročník nás spojil a  my se těšíme na 
další slavnost. Je to den, kdy se náměstíčko 
promění v příjemné místo setkávání pro lidi 
všeho věku, ras, kultur i vyznání. Na programu 
budou dílničky, workshopy, sportovní aktivity, 
divadlo, koncert a spoustu dalšího.

NÁMĚSTÍČKO V STŘEDU
14.00-22.00

Náměstíčko ve Vokovicích je malé, ale jedi-
nečné místo. Náš vánoční stromek zdobí vždy 
děti z  celé čtvrti. Přijďte si užít náměstíčko 
vedle restaurace Kaštan bez aut a dopravy! 
Akci pořádáme po třetí a  zveme Vokovické, 
Veleslavínské a další přátele, sousedy a příz-
nivce na sousedskou street party Zažít Voko 
jinak.

PETŘINY

Jsou Petřiny sídliště nebo čtvrť? Potřebují 
Petřiny náměstí? Pojďme společně oživit prostor 
v centru Petřin. Na jeden den proměníme parko-
viště a prostor kolem obchodního domu v místo, 
kde se potkáme se sousedy, nakoupíme si na 
tržišti, ochutnáme dobroty připravené sousedy, 
budeme společně tvořit, budeme se společně 
celý den bavit.
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PRAHA 6 
SRBSKÁ / POD KAŠTANY

OD 14.00

Na rohu frekventovaných ulic Srbská / Pod 
Kaštany chystá Divadlo Procity spolu s dalšími 
místními podniky jako jsou Pokojovky a Bezobalu 
oživit na jeden den místní lokalitu. Zastavte se 
a  podpořte svojí přítomností podniky, které 
pro vás chystají program. Otevře se pro vás 
možnost setkat se, degustovat, vyzkoušet, 
poslechnout si. Zkrátka zažít město jinak. 

URALSKÁ
OD 10.00

Naše kavárna Balance by Luci je v  Bubenči 
nováčkem, ale cítíme se tu jako doma, stejně 
jako naši zákazníci u nás. Jsme místem setká-
vání nejen kávových nadšenců, ale hlavně 
sousedů a kamarádů. Rádi bychom tuto poho-
dovou atmosféru přenesli od kavárenského 
stolu do ulic a ukázali tak všem, že Uralská nejen 
„žije“, ale že zpívá, tančí a především spojuje. 
Hudební stage poslouží i jako divadelní jeviště 
a zážitek vám zpříjemní stánky s dobrotami, 
pivem a drobnostmi pro radost.

VELFLÍKOVA
OD 13.00

Po loňském úspěšném debutu vás opět zveme 
do našeho zeleného vnitrobloku. Přijďte si 
s celou rodinou užít místo se vzrostlými stromy 
nad hlavou, pod nimiž si můžete dát kávu, 
vyzkoušet jednu z dílen, vyměnit domácí zeleň, 
pohladit duši divadelním či hudebním před-
stavením nebo si jen popovídat se sousedy. 
K tomu všemu pivo z Bubenečského pivovaru 
a spousta domácích dobrot od našich sousedů. 
Za deštivého počasí bude akce zrušena.

VOKOVICE – KE DVORU

Místní historická náves dosud nebyla součástí 
kulturní mapy Vokovic. Náš Institut Renesance 
Kulturního Dědictví se ve spolupráci se zdejšími 
sousedy rozhodl tuto mezeru zaplnit dvou-
denním programem. Nedělní bude věnován 
zasvěcení Vokovické kapličky osobnosti bl. 
Odorika z Pordenone a přehlídce ansámblů 
staré hudby. Sobotní program nabídne hry pro 
děti, hudební a uměleckou autorskou tvorbu, 
drobné pohoštění, ukázky čajových obřadů. 
Závěrečné čajování proběhne u rybníka Džbán.

PRAHA 7
FRANTIŠKA KŘÍŽKA

OD 10.00

Na dvorku divadla Alfred ve dvoře proběhne 
od 10 do 13 h otevřená tvůrčí dílna. Nechte 
se inspirovat poetickým cirkusovým světem 
Alexandra Caldera a přijďte si vytvořit vlastní 
postavy artistů, krotitelů, krasojezdkyň, prova-
zolezců, komediantů, fakírů, šašků či žonglérů. 
Těla cirkusových figurek oživíme – stejně jako 
Alexander Calder - z  pružinek, chlupatých 
drátků, korkových zátek, dřeva, kůže, textilních 
odstřižků či knoflíků. Napětí, odvaha a strhující 
okamžiky zaručeny!

KAMENICKÁ
11.00-22.00

Někde mezi Kárákem, Mělníkem a Prašivkou se 
rozléhá podlouhlá ulice jménem Kamenická. 
A my jsme se se rozhodli už podruhé světlo 
reflektorů namířit přímo na ni, v rámci každo-
roční akce Zažít město jinak. No a jelikož život na 
Letné je tak trochu kolotoč a občas trochu střel-
nice, téma nemohlo být jiné než Coney Island.

NAD KRÁLOVSKOU OBOROU

Více info na zazitmestojinak.cz/lokality

ORTENOVO NÁMĚSTÍ
OD 12.00

Jsme sousedský spolek z Holešovic. Děláme 
akci na ulici pro místní a chceme oživit prostor 
Ortenova náměstí jako největší nezastavěné 
plochy v oblasti. Přijďte na burčákový pochod 
Holešovicemi a  užijte si oživené Ortenovo 
náměstí. Kromě občerstvení na vás bude čekat 
zábava, workshopy, hudba a opékání špekáčků.
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PRAHA 7 
OVENECKÁ

Jsme hudebníci s přesahem do výtvarné scény. 
Na scéně se pohybujeme pár dekád a stále 
nás baví rozdávat prostřednictvím hudby 
radost a propojovat lidi blíže. Prostřednictvím 
workshopu bychom rádi sdíleli i naše know-
-how a radovali se z nových projektů, které díky 
uvolněné atmosféře mohou neformálně vznik-
nout. Slavnosti Zažít město jinak nabízí možnost 
propojit kulturu s tím, co nás baví!.

PARK TUSAROVA

V Parku Tusarova v pražských Holešovicích se 
skrývá Knihkopec – Výběrové knihkupectví, 
pidiantikvariát, kavárna i bar. Je místem, kde 
se setkávají příznivci kvalitní literatury a vína, 
hráči petanque a sousedé z blízkého okolí. I pro 
letošní rok se zde chystá skvělé sousedské 
setkání s hudebními vystoupeními, bazarem 
oblečení a hrami pro děti i dospělé.

STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
12.00-18.00

Strossmayerovo náměstí s dominantou kostela 
sv. Antonína – křižovatka tramvajových linek, 
místo, kudy většinou jen procházíme nebo 
projíždíme, které však přímo vybízí k  zasta-
vení. Stavte se a pomozte nám bez zábran toto 
náměstí oživit. Můžete se těšit na neformální 
setkání sousedů, občerstvení, stánky charita-
tivních organizací, výstup na svatoantonínské 
věže, soutěže pro děti, hudební a  divadelní 
vystoupení a možná přiletí i včely.

ŠTERNBERKOVA
11.00-22.00

Teplá kačka je bistro&shop, které má své hosty 
přenést do street foodových uliček asijských 
měst, a to nejen jídlem, ale i celkovým vizu-
álním konceptem celého místa. Vznikli jsme 
na venkovních festivalech, a  tak návrat do 
ulice prostřednictvím Zažít město jinak nám 
dává příležitost ukázat „příčnou k Dukelským 
hrdinům“, naši Šternberkovu ulici. Slavnost na 
ulici je tou pravou chvílí, kdy můžeme pozvat 
nejen naše sousedy, sdílet s námi vše, co lidé 
kolem Teplé kačky umějí.

PRAHA 7
TROJA

Poklidná sousedská slavnost v Troji pro všechny, 
kteří mají zájem se seznámit, pobavit a ochutnat 
domácí speciality. Těšit se můžete na ochut-
návku vín z  domácí produkce i  malovinařů, 
dobročinný bazárek, divadélko, orientační běh 
pro děti, pouštění draků, stolní tenis, badminton, 
fotbal i stolní fotbálek, prezentaci zájmových 
sdružení, autorské čtení i na kytarový podvečer 
u ohně. Každý se může zapojit, přidat i něco 
sám vymyslet a vytvořit.

U AKADEMIE
OD 14.00

I tento rok se můžete v ulici U Akademie před 
pivovarem a kavárnou Lajka těšit na hudbu, 
workshopy, stánky s pochutinami i sousedský 
stůl. Vytvoříme společně s   vámi pravou 
sousedskou pohodu a atmosféru ulice.

VELETRŽNÍ PALÁC
OD 14.00

Programové oddělení Národní galerie Praha 
dlouhodobě usiluje o oživení předpolí Veletržního 
paláce a prostoru Korza za velkými výlohami 
v parteru různorodými programy, otevřenými 
všem generacím. Chceme propojit všední život 
s uměním. Velkorysost paláce je výzvou a naše 
zapojení do programu Zažít město jinak má 
několikaletou tradici.

VEVERKOVA
OD 12.00

Veverkova nabídne prostor pro setkávání 
i  umělecké zážitky. Artové knihkupectví, 
lokální a upcycling móda, nekonečně dobré 
jídlo a kafe, český design nebo concept store 
s  unikátními sneakers. To všechno najdete 
ve Veverkově každý den, na Zažít město jinak 
toho bude ještě mnohem víc. Užijete si den plný 
tvoření a workshopů. Připravili jsme autorské 
čtení, loutkové hry, přednášku z oblasti součas-
ného umění. Po celý den nebude chybět hudba 
a skvělé jídlo tak, jak jste u nás zvyklí.
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PRAHA 7 – DOPROVODNÝ PROGRAM 
A.R.T. (ATELIÉR RADOSTNÉ TVORBY)

14.00-16.00

Ateliér radostné tvorby je svobodný prostor pro 
umělce s mentálním handicapem či duševním 
onemocněním. Smyslem ateliéru je vytvořit 
prostor a nezasahovat přitom do přirozeného 
tvůrčího procesu. Věříme, že v  uměleckém 
projevu mizí veškeré zábrany. Přijďte malovat 
spolu s našimi umělci, inspirujte se divokými 
pastely Dáši Filípkové, objevte kouzlo nesmyslně 
hutných nánosů barvy s Georgem Radojčičem 
nebo portrétujte dopravní prostředky 
s Lorenzem. 

LAB AUTOMAT: VYCHÁZKA PO 
BUBNECH-ZÁTORECH

Území Bubnů-Zátor představuje jedno z největ-
ších transformačních území v  Praze, jehož 
budoucí rozvoj je v posledních letech celoměst-
ským tématem. Jak bude nová čtvrť vypadat? 
Start 15:00 od stanice Nádraží Holešovice 
u McDonalds. Vede Michal Lehečka ze spolku 
AutoMat. Procházka trvá cca 90 minut. 

PEČOVATELSKÉ CENTRUM PRAHA 7

Svými službami pomáháme lidem se sníženou 
soběstačností zachovat kvalitu jejich života 
i přes omezení, která mají. Myslíme si, že i přes 
sníženou soběstačnost mohou být naši klienti 
plnohodnotnou součástí komunity, kde žijí. 
Abychom jejich omezením lépe rozuměli, 
pojďme si společně vyzkoušet pocit ubývání 
schopností a vlastních sil a zhodnotit, zda je 
město k těmto obyvatelům přátelské. Rádi vás 
uvítáme na zahradě našeho odlehčovacího 
centra v Kamenické 46.

PRAHA 8
BOHNICE – VILA ALENA

BONA o. p. s. nabízí bezpečné prostředí chrá-
něných pracovišť, kde se lidé mohou věnovat 
nácviku pracovních a sociálních dovedností. 
Podporujeme klienty v získání a udržení zaměst-
nání. Vila Alena se stala sídlem chráněné 
sklářské dílny, která poskytuje nejen sociální 
rehabilitaci, ale také zaměstnává osoby se 
zdravotním postižením. V rámci slavností se 
můžete těšit na bleší trh, mozaikové tvoření, 
lekce technik vitráží Tiffany, představení naší 
činnosti i na dobré občerstvení.

ČIMICE
8.00-13.00

Žijeme v Čimicích už dlouhou dobu, naše děti 
vyrostly na místních loukách a stráních. Dnes 
dojíždíme za prací do jiných čtvrtí, ale právě 
proto bychom chtěli, aby byly naše Čimice 
pořád stejně panenské, a přesto se v nich dala 
najít zábava pro rodiny s dětmi i staroused-
líky. Těšit se můžete na živou hudbu, divadélko, 
soutěže a autorské čtení. Přijďte si poslechnout, 
jak vypadaly staré Čimice dříve. Doneste na 
neckyádu vlastní plavidlo, přijďte se pochlubit 
svým koláčem!

FRÝDLANTSKÁ
10.00-23.00

Budova bývalé Včely v ulici Frýdlantská byla 
dlouhou dobu opuštěná. Náš kolektiv, pod 
záštitou sdružení Alternativa II, z.s., se pustil do 
oživení místa. A kde jinde na sídlišti Ďáblice 
uspořádat sousedské slavnosti než právě 
zde. Těšit se můžete na besedy, prohlídky úlu, 
představení projektů revitalizace opuštěných 
budov, novocirkusové i  hudební workshopy, 
swap bazar, sousedské grilování, večerní ohnivé 
vystoupení, koncerty, projekce a to zdaleka není 
všechno!

HOLEŠOVIČKY – PARK HERCOVKA

Park Hercovka je místo s obrovským poten-
ciálem. Pojďte s  námi zažít Hercovku jinak 
a ochutnejte, co všechno bychom tady mohli 
spolu dělat. Sousedé pro sousedy připra-
vili program, aktivity pro děti, jídlo a  pití. 
A  také vrcholný sportovní zážitek ve formě 
sousedského fotbalového zápasu. Sousedské 
experimentování se zanedbaným veřejným 
prostorem Hercovky je součástí dlouhodobé 
snahy spolku Holešovičky pro lidi a všech aktiv-
ních sousedů dát tomuto místu větší smysl.
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PRAHA 8
KARLÍN - SOKOLOVSKÁ

Více info na zazitmestojinak.cz/lokality

KONŠELSKÁ
15.00-21.00

Za sámoškou v ulici Konšelská v horní Libni se 
ve vnitrobloku ukrývá oáza klidu, kde se upro-
střed rušného města dá zahradničit, relaxovat, 
nebo si hrát. Útočiště zde nachází i celá řada 
mimolidských bytostí. Přijďte 17. 9. na společný 
piknik a za poslechu hudby poznejte lidi žijící 
ve vašem okolí. Zažijte místo, které je součástí 
městské adaptace na změnu klimatu a úbytek 
biodiversity, a zároveň se v něm bortí zdi před-
sudků a anonymity soudobého města.

NEGRELLIHO VIADUKT

Přijďte si zahrát tradiční i moderní deskové hry 
netradičně pod otevřeným nebem v  ulicích 
Karlína. S  rodinou, přáteli nebo se přijďte 
seznámit se sousedy z okolí a vyzkoušet si stolní 
hry, které ještě neznáte. Přímo pod Negrelliho 
viaduktem na vás budou čekat výbušní jedno-
rožci, trpaslíci v ponorce a další neodolatelné 
společenské hry.

PARK POD PROSECKÝMI SKALAMI

Milí Libeňáci, sousedé, přátelé i náhodní kolem-
jdoucí, pojďme se poprvé setkat v parku pod 
Proseckými skalami v rámci sousedské slav-
nosti Zažít město jinak, lépe se poznat a užít si 
fajn den. Smyslem akce by mělo být setkání 
v této hezké lokalitě Libně, vzájemně se více 
poznat a sdílet společně veřejný prostor na 
dosah od Proseckých skal.

PERNEROVA

Jsme architekti realizující dřevostavby a v rámci 
Landscape festivalu jsme postavili fragment 
velké dřevěné budovy v  reálném měřítku 
s názvem I´m the future, wooden architecture. 
Věříme, že dřevo je stavebním materiálem 
budoucnosti. Chceme propagovat udržitelné 
stavitelství a bourat bariéry, které v myšlení 
lidí kolem dřevostaveb přetrvávají. Přijďte se 
s námi potkat a zažít městskou architekturu 
jinak! Instalace ožije představením pro děti, 
tancem, kavárnou či výstavou.

PRAHA 8
SÍDLIŠTĚ INVALIDOVNA

Jsme zástupci místního občanského spolku 
Za Invalidovnu!, který se dosud věnuje 
zejména výstavbě v okolí. Jelikož ale všichni 
na Invalidovně žijeme a myslíme si, že se tu 
se sousedy navzájem moc neznáme, chceme 
uspořádat sousedskou slavnost, kde bychom to 
napravili. Společně se najíme, něco upečeme 
nebo ugrilujeme, vystavíme fotky z  historie 
sídliště, s dětmi postavíme jeho model a hlavně 
se budeme bavit.

ŠALDOVA / KŘIŽÍKOVA
OD 14.00

V Karlíně se dobře najíte a napijete, poznáte 
skvělé živnostníky i  neziskovky a  zažijete tu 
nejkrásnější ulici plnou stromů, mezi nimiž 
si hraje podzimní slunce. Naše ulice je v ten 
den jedno velké korzo, kde se cítí dobře ti 
nejmenší i ti nejstarší, místní i přespolní. Stejně 
jako v minulých letech letos nebude chybět 
hudební program, ohýnek, tradiční tombola, 
umění, vzdělávání, dílny pro velké i  malé 
a  další program. A  to vše Made in Karlin! 
Začínáme ve 14.00.

U ROKYTKY / STEJSKALOVA

Zažít Libeň jinak! Pojďte s námi proměnit plácek 
u Rokytky v živé náměstí. Náměstí, které vybízí 
k zastavení, odpočinku, zábavě. Aspoň na jeden 
den v roce. Jsme parta místních nadšenců, kteří 
chtějí uspořádat kulturní a sousedský zážitek. 
Přijďte si dát něco dobrého, potkat sousedy, 
pobavit se, poklábosit, poslechnout dobrou 
hudbu. Chystáme také workshopy a přednášky 
pro všechny věkové kategorie. 

ZA POŘÍČSKOU BRANOU

Jen pár kroků od metra Florenc najdete kulturně 
společenský prostor Bar/ák. Dominantou je 
pavlačový dvorek s  ojedinělou atmosférou 
a komunitním duchem. Přijďte v rámci Zažít 
město jinak ochutnat jeho atmosféru. Prostory 
Bar/áku oživí od rána do večera komunitní život, 
workshopy, hudba a divadlo.
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PRAHA 8 – DOPROVODNÝ PROGRAM
STUDIO ALTA 

Studio ALTA v  karlínské Invalidovně vytváří 
zázemí: necháváme klíčit myšlenky, dáváme 
růst potřebám, pečujeme o společný prostor. 
V  rámci ročníkového tématu Bez zábran 
chceme propojit lokální spolky s obyvateli a dát 
nahlédnout do života s  duševním onemoc-
něním a jeho odrazu v umění. Kulturní prostor 
Studia ALTA vnímáme jako ideální místo, kde 
téma, o kterém se málo či těžce mluví, otevřít. 
Bezpečně a všem bez rozdílu. Čeká vás krea-
tivní dílny pro duši, přednášky a  umělecké 
performance.

VNITROMĚSTO (JIŽ 14. 9.)

Vnitroměsto je autorský projekt na hranici 
procházky a  inscenovaného průvodce, jenž 
vás uvede do života na místech, která nejsou 
běžně určena k  zastavení. Pětice průvodců, 
čtyři stanoviště, čtyři úhly pohledu na území 
pražské Florence – na území městského řádu, 
ale i neurčitosti. Přidejte se k našim anonymním 
průvodcům a  nechte se vést městem jako 
důvěrným společníkem. Vstupte na cestu, jež 
znamená vzdát se přísně logických pravidel, 
vstříc bezúčelnosti pohybu a objevování. Nutná 
předchozí rezervace e-mailem(bohacova.
adela@gmail.com). Vstupné 150 Kč. 

PRAHA 9
DRAHOBEJLOVA

Tento rok se můžete těšit na sousedské setkání 
ve stylu swapování. K dispozici bude jak květi-
nový swap, tak swap oblečení. Nepotřebné věci, 
které někomu již neslouží, můžou udělat radost 
někomu jinému. Součástí programu budou 
ukázky tanečních vystoupení dětí z DDM Prahy 
9, cirkusové workshopy a  dále živý koncert. 
Celý den se bude grilovat. Můžete si dát něco 
dobrého k pití u nás na baru a na výběr budou 
i speciální koktejly připravené pouze pro tento 
den. Těšíme se!

NOVOVYSOČANSKÁ

Je dobré žít ve městě, kde se lidé navzájem 
rádi vidí a kde chtějí trávit i  svůj volný čas? 
My si myslíme, že ano a že takovým místem 
mohou být i  Nové Vysočany. A  máme chuť 
pro to něco udělat. S několika sousedy jsme 
založili spolek Pro Nové Vysočany. Chceme se 
podílet na životě v naší lokalitě a naše akti-
vity sdílet se svým okolím. Přijďte si zpříjemnit 
sobotu do parku za Holandským domem u ulice 
Novovysočanská. Slavnost zahájíme společným 
brunchem u velkého stolu.

PRAGOVKA ART DISTRICT

Pragovka je spojena se Zažít město jinak už 
od počátků aktivit místní umělecké komunity. 
V roce 2015 jsme uskutečnili druhý Kolben Open 
pod záštitou Zažít město jinak a  ve spolu-
práci pokračujeme každý rok. Přijďte si k nám 
vychutnat uměleckou slavnost se vším, co k ní 
patří. Na programu je zahájení a komentovaná 
prohlídka výstavy, výtvarný workshop pro děti, 
procházka po areálu, koncert, setkání s umělci 
a mnohem více.

LOVOSICKÁ
14.00-16.00

Více info na zazitmestojinak.cz/lokality

U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU 
(AŽ 18. 9.)

11.00-17.00

Přijďte se rozloučit s létem opékáním špekáčků 
a  poznejte při tom své sousedy! Čeká vás 
sousedský swap, akce Adoptuj si kytku a přiblí-
žení historie vzniku názvů ulic ve Vysočanech.
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PRAHA 10
HOLANDSKÁ

Původní sokolský biograf Vzlet z roku 1921 se 
loni otevřel díky unikátnímu spojení tří reno-
movaných kulturních projektů. Záleží nám na 
vytváření dobrých sousedských vztahů, proto 
i  letos k nám v rámci akce Zažít město jinak 
můžete zavítat například do DAFilms Minikina, 
vyswapovat knihy s Městskou knihovnou nebo 
si vychutnat spoustu skvělého jídla a dalších 
zážitků od nás a našich šikovných sousedů. 
Zapojte se také! Společně opět oživíme 
Holandskou ulici a Vzlet.

VNITROBLOK NA MÍČÁNKÁCH

Jsme skupina sousedů z vnitrobloku zástavby 
družstevních domů arch. Františka A. Libry 
ve Vršovicích. Dětské hřiště a sportoviště ve 
vnitrobloku zástavby tak bylo místem, které 
naše cesty svedlo dohromady. Uspořádání 
Zažít město jinak na tomto místě  je tak další 
radostnou extenzí naší sousedské spolupráce 
„přes plot”. Program se snažíme cílit primárně 
na naše děti organizováním workshopů, 
následný kulturní program bude taktéž z našich 
„domácích zdrojů”.

MEXICKÁ / BULHARSKÁ
OD 10.00

Roh ulic Mexické, Bulharské a Žitomírské nabízí 
posezení v malebném parku s velkými stromy 
a starými domy. To vše vytváří nepopsatelnou 
vršovickou atmosféru. Již čtvrtým rokem se tak 
můžete těšit na sousedský festival pod širým 
nebem. Na programu bude kvalitní hudba, 
workshopy mozaiky a minimalistického šperku. 
Nově si návštěvníci mohou osvojit japonskou 
techniku výroby obrazů z lisovaných květin nebo 
si vyrobit větrník. Chybět nebude stolní fotbálek, 
slackline a bazárek.

NUČICKÁ

Jsme komunita sousedů, kteří se potkávají na 
hřišti a v okolí. A chceme k nám přizvat další. 
Přijďte na dětské hřiště Beruška za MŠ Nučická 
na něco k snědku a  něco k pití. Sousedi, pojďme 
se pobavit o  tom, co tady můžeme společně 
podnikat!

PRAHA 10
SÍDLIŠTĚ SKALKA

10.00-18.00

Vážení sousedé, obyvatelé Skalky a  okolí. 
V rámci letošní akce Zažít město jinak 2022 pro 
vás CB Skalka v sobotu 17. září 2022 připravila 
malou sousedskou slavnost. Bez vás by to ale 
nešlo, a tak budeme rádi, když nám pomůžete 
na jeden den proměnit blízký veřejný prostor 
v příjemné a přívětivé místo. Mimo jiné vás čeká 
hudební program, workshopy, bazárek, akti-
vity pro děti, domácí dobroty, další občerstvení 
a spousta fajn lidí a nových přátel. 

ŠALOUNOVA VILA
13.00-19.00

Jsme nezisková organizace HOST, která pomáhá 
ohroženým rodinám a dětem. Slavnost je pro 
nás příležitostí zažít Šalounovu vilu jinak. Na 
pomezí Vršovic a Vinohrad nabízíme místním 
i rodinám z daleka strávit čas v Šalounově vile, 
která je běžně nepřístupná. V sobotu odpoledne 
ožije tajemná vila a její okolí hudbou, divadlem 
pro nejmenší, jógou pro rodiče a děti, obřími 
bublinami a  tvořením. Těšit se můžete i  na 
komentované prohlídky vily a sousedské poví-
dání u koláče a čaje.

TROJMEZÍ

Cílem sousedské slavnosti u  záběhlického 
jezu je propojit místní občany a  seznámit je 
s činností spolku Trojmezí, který od roku 2009 
chrání vzácnou rekreační lokalitu před masivní 
zástavbou. Jde tak o jedinečnou možnost se 
navzájem poznat a diskutovat u dobrého jídla 
a pití o rozvoji svého blízkého okolí. Letos nás 
čeká už 11. ročník sousedské akce v této lokalitě.

ZAHRADNÍ MĚSTO (UŽ 10. 9.)
09.00-14.00

Tradiční komunitní akci pro rodiny s  dětmi 
Zahrada ve městě pořádá Klub K2. Přijďte na 
trh Slunečnice v Jabloňové ulici, před Rodinným 
centrem K2. Letos na Zahradu ve městě přijede 
divadlo Loutky bez hranic s pohádkou Bojím 
se v lese. Prostor opět zaplní stánky: Šikulova 
dílna, Toulcův dvůr, Chovatelský spolek Darwin, 
Redukuju. Nebude chybět ani občerstvení 
a káva. O hudbu se postará hudební soubor 
1000 lahví.
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PRAHA 10 – DOPROVODNÝ PROGRAM
SWAP PRAGUE: REUSE DEN NA 

ČECHOVĚ NÁMĚSTÍ

Swap Prague bourá zažité návyky, které jsou 
bariérami k lepšímu nakládání s Planetou. Naše 
akce ve veřejném prostoru promlouvají k široké 
veřejnosti a ukazují, že vše je možné, když se 
naučíme lépe propojovat, sdílet a pečovat. 
17. září se můžete těšit na celodenní swap 
a workshopy pro děti i dospělé s  tematikou 
„reuse“, navracení věcí do oběhu.

DŮM ČTENÍ

Dům čtení, pobočka Městské knihovny v Praze, 
pravidelně pořádá komunitní a osvětové akce, 
často za účelem boření mýtů a nabourávání 
bariér. K Zažít město jinak se připojuje, abychom 
vyšli do ulic a zviditelnili své akce veřejnosti. 
V rámci celodenního programu připravujeme 
workshop koláží, autorské čtení a performativní 
vystoupení skupiny NaHajana na téma překo-
návání hranic.

ÚZEMÍ NIKOHO: NITRO 669 
(JIŽ 16. 9.)

Nitro 669 je divadelní bojovka mapující 
vršovická graffiti. Graffiti, která přehlížíme 
vědomě i nevědomě, graffiti jako slepá skvrna 
v našem zorném poli. Co když na ně zamě-
říme naši pozornost, kam až nás zavedou? 
Mohou přepsat způsob, jakým se orientujeme 
ve městě? Staňte se pro jeden večer součástí 
crew a poznejte vršovický terén optikou 
sprejera. Účast na bojovce vyžaduje dobrou 
pohyblivost a pevnou obuv. Místo setkání: 
kavárna Vzlet. Nutná předchozí rezervace 
e-mailem (lucie@vzlet.cz). Vstupné 150 Kč.

PRAHA 11-15
MODŘANSKÝ PRIOR (AŽ 24. 9.)

OD 14.00

Druhým rokem pořádáme v Modřanech akci 
„Zažít Prior jinak“. Kromě příjemného setkání se 
sousedy má akce za cíl upozornit na mnohdy 
opomíjené stavby v  brutalistním stylu. Toto 
téma nemusí být tak nudné, jak se zdá. Jízda 
na kolečkách budovou Prioru, kdy děti i dospělí 
projíždí na koloběžkách, skateboardech, odstr-
kovadlech a jiných vozítkách přízemím budovy 
a další vylomeniny jsou toho dobrým důkazem.

NOVÉ BUTOVICE – NÁMĚSTÍ POD 
TRIFOTEM

11.00-19.00

Nové Butovice nejsou jen anonymní paneláky 
a metro. Je to naše nejhezčí sídliště a domov 
pro partičku sousedů, kteří se letos již po čtvrté 
pustili do organizace sousedských slavností. 
Předcházející ročníky byly velmi úspěšné 
a věříme, že i letos vám Nové Butovice ukážeme 
z netradičního pohledu. Pojďme se setkat se 
svými sousedy, přáteli Nových Butovic, přáteli 
přátel Nových Butovic a  dalšími. Čeká vás 
divadlo, hudba a tanec na ulici, spousta dobré 
zábavy, jídla a pití!
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DOPROVODNÝ PROGRAM
FESTIVAL M3 - UMĚNÍ V PROSTORU

Původní sokolský biograf Vzlet z  roku 1921 
se Šestý ročník festivalu nese podtitul Mezi 
meziprostory. Díla na deseti místech – vlako-
vých nádražích či jejich bezprostředním okolí 
zprostředkovávají témata využitelnosti zón 
svobodné přírody kolem tratí, zakomponování 
železniční dopravy do struktury MHD, moderni-
zace a konverze nádražních budov, specifické 
poetiky prostředí. Společným jmenovatelem je 
zažití prostoru města v jeho pestrosti, kreativní 
zviditelnění možností jeho reálných i mentál-
ních hranic. 

PRAHA 15-20
DOLNÍ CHABRY

10.00-18.00

Dolní Chabry jsou půvabná městská část. 
Jde o původní zemědělskou osadu s bohatou 
historií. Dnes jsou Chabry moderní čtvrtí, kde 
se snoubí historie, moderní rozvoj a zároveň 
jsou obklopeny zelení. Nejvzácnější památkou 
obce je románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele. 
Cílem sousedských slavností je podpora setká-
vání a  zapojení občanů do veřejného života 
v městské části.

HOSTIVAŘSKÁ

Společnými silami jednou ročně přeměňujeme 
část ulice Hostivařské na místo přívětivé malým 
i velkým, pěším i cyklistům, místním umělcům, 
sportovcům i kavárenským povalečům. Hostivař 
zatím žádné klasické náměstí nemá, a tak i letos 
jste srdečně zváni zažít s námi Hostivařskou 
jinak a bez aut. S prima kapelami, výborným 
občerstvením a nápaditými workshopy. Pěkná 
tradice za ta léta.

HOSTIVAŘ – KYTÍNSKÁ

Srdečně vás zveme na báječné odpoledne – 
Zažít Hostivař jinak. Je to náš 1. ročník a neklade 
si zase tak velké cíle. Stačí nám se potkat se 
sousedy, společně usednout venku ke stolu, 
ochutnat, co kdo přinesl, popovídat si. A také 
si společně zazpívat snad i u ohýnku s buřty. 
Potěšit se vystoupením místních šikovných lidí, 
spolků a firem. Plánován je také doprovodný 
program pro děti a jejich rodiče.

HULICKÁ / SUDĚJOVICKÁ

Praha 21 je místem sloužícím především pro 
přespávání lidí dojíždějících za prací do centra. 
Před třemi lety jsme se rozhodli, že to změníme 
a Újezd nad Lesy oživíme. Začali jsme pořádat 
výměnné bazary, sousedské dny, taneční 
večery, zapojujeme se do úklidových akcí, zalo-
žili jsme spolek ÚJEZD.KOM. Vlastními silami se 
snažíme zvelebit a proměnit „komunitní plácek”, 
na kterém bychom chtěli pořádat výstavy 
místních umělců, sousedská setkání a časem 
zbudovat komunitní zahradu.
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PRAHA 15-20
STARÉ ĎÁBLICE - OSINALICKÁ

Komunitní centrum Vlna vzniklo z  iniciativy 
Městské části Praha - Ďáblice v  roce 2016 
a funguje jako místo setkávání všech gene-
rací občanů žijících především v   Ďáblicích, 
ale i  v  dalších částech Prahy. V  provozu je 
i  komunitní kavárna, která je také centrem 
konání různorodých kulturních akcí. V přilehlé 
zahradě pořádáme různorodé aktivity, festivaly 
a mimo jiné i sousedské slavnosti Zažít město 
jinak, které se letos ve Starých Ďáblicích usku-
teční již po osmé.

HORNÍ POČERNICE - KŘOVINOVO 
NÁMĚSTÍ (UŽ 10. 9.)

Královna lokalit v  Horních Počernicích nosí 
název Křovinovo náměstí a my (ECM) máme 
tu výsadu zde mít faru, kde už desítky let 
pozorujeme měnící se Křoviňák. Touto akcí 
chceme více poznat své sousedy a pozvat je do 
historie - ale hlavně do budoucnosti zámku na 
Křoviňáku. Chystají se krásné věci a tato sobota 
může být jejich začátkem. Buďte u toho s námi. 
Zpestřeme Křoviňák!

VOTUZSKÁ

Divadlo Horní Počernice zahájí v  rámci Zažít 
město jinak novou sezónu. Pro naše diváky 
a sousedy máme připravený program, který 
zabaví malé i  velké, mladé i   staré, lenochy 
i  sportovce. Kromě divadelních představení 
a promítání filmu jsme pro vás nachystali flori-
stický, bubenický nebo žonglérský workshop. 
Silnice vám bude malířským plátnem a trávník 
tělocvičnou. Nebude chybět občerstvení. Deky 
pro posezení s přáteli nebo piknik v parku vám 
rádi zapůjčíme z divadelního fundusu.

KUNRATICE – KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 

Žijeme v Kunraticích, někteří celý život, někteří 
teprve krátce. Spojuje nás zájem o  místo, kde 
žijeme, a chceme aktivně přispívat k jeho rozvoji. 
Pokud se nám tu má dobře žít, je potřeba, aby 
se zapojili lidé z různých koutů Kunratic. Zveme 
vás proto na třetí ročník sousedských slavností, 
které se opět uskuteční na Kostelním náměstí. 
Tentokrát jsme se rozrostli o prostor přilehlé 
fary a program obohatí i  prohlídka přilehlého 
kostela a hrobky.

PRAHA 15-20
ŘEPY (UŽ 3. 9.)

Řepy jsou sice sídliště, nicméně bohaté na velké 
prostory zeleně a volnočasové aktivity, které tu 
zajišťují nezávislé spolky a sdružení. Již šesté 
pokračování pouličního sousedského festivalu 
Zažít Řepy jinak se letos poprvé uskuteční před 
Sportovním centrem Řepy! Chystáme osvěd-
čené i nové, tradiční i netradiční stánky sousedů 
a  kamarádů, hudební vystoupení, kreativní 
dílny a workshopy pro děti i  dospělé, dovádivé 
divadlo, tanec a pokec s přáteli.

TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ

Trhanovské náměstí je odnepaměti hostivař-
ským centrem vzdělávání a volného času. Studují 
se tu zejména umění – múzická, výtvarná, ale 
i bojová. Společně s místními organizacemi pro 
vás chystáme rozmanitý program, který potěší 
nejen malé a velké milovníky umění. Čekají vás 
kreativní i pohybové dílny, bojovka ulicemi Staré 
Hostivaře, bleší trh, odpočinkový koutek a samo-
zřejmě spousta dobrého jídla, pití a sousedského 
klábosení. Možná přijde i kůň…
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ZAŽÍT MĚSTA JINAK
Sousedské slavnosti se konají 17. září 2022, kde 
není uvedeno jinak. Detailní program se aktu-
alizuje na zazitmestojinak.cz/lokality 

Na webu najdete také kontakty na jednot-
livé organizátory*ky či pořádající spolky 
a instituce.

Adamov
Beroun
Bílina (už 10. 9.) 
Bílovice nad Svitavou 
Blansko (už 11. 9.)
Brno – Bayerova ulice (už 3. 9.)
Brno – Obřany (už 10. 9.)
Brno – Židenice
Broumov
České Budějovice – U Černé věže
České Budějovice – pomezí Máje a Šumavy
České Budějovice – Havlíčkova kolonie
Děčín (až 24. 9.)
Dobříš (už 10. 9.)
Dvůr Králové nad Labem
Hostivice (už 4. 9.)
Hradec Králové – nám. před Klicperovým 
divadlem
Hradec Králové – Sukovy sady
Hradec Králové – Tomkova ulice
Hradec Králové – Malé náměstí
Hradec nad Moravicí
Hrob
Hustopeče u Brna
Cheb
Chotěboř (až 24. 9.)
Jablonec nad Nisou – Koželužská
Jablonec nad Nisou – Fűgnerova ulice
Jeseník (už 10. 9.)
Jihlava – Telečská
Jihlava – Na Hliništi (už 16. 9.)
Kanice
Kdyně

Krhanice
Kutná Hora
Kyjov
Litoměřice
Mariánské Lázně
Mnichovo Hradiště (už 11. 9.)
Netolice
Nové Město nad Metují
Nový Jičín
Olomouc – Dolní náměstí
Olomouc – Nové Hodolany (až 25. 9.)
Ostrava
Plzeň
Počátky (už 13. 8.)
Prachatice
Příbor (už 16. 9.)
Rosice
Rudná Dušníky
Rýmařov
Sázava
Slaný (až 23. 9.)
Soběslav (už 11. 9.)
Svitavy (už 10. 9.)
Tábor (až 24. 9.)
Teplice
Ústí nad Labem – Átrium
Ústí nad Labem – Klíše
Ústí nad Labem – Alešova ulice
Úštěk
Veselí nad Lužnicí
Všenory
Žleby
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STAVTE SE NA STÁNKU *UTOMATU
Spolek AutoMat můžete během slavností Zažít město jinak potkat na stánku 
v Americké ulici na Praze 2 (10. 9.) a v Kamenické na Praze 7 (17. 9.). Zjistěte 
víc o tom, co dělá, jaká městská témata řeší a jak se můžete zapojit i vy. 

Podpořit spolek AutoMat a akci Zažít město 
jinak můžete třeba koupí (termo)lahve 
z limitované edice s originální ilustrací 
Filipa Zatloukala. Podívejte se na náš e-shop 
s dalšími krásnými kousky, např. tričkem 
Fight Putin, Ride a Bike. Výtěžek z jeho 
prodeje jde na zapojení ukrajinských 
komunit do slavností (překlad webu, tiskovin 
atd.). Tričko hravou formou poukazuje na 
nezbytný odklon od fosilních paliv, která nejen 
pohání válku na Ukrajině, ale také klimatickou 
krizi. Jako spolek AutoMat už 20 let mluvíme 
o významu udržitelné dopravy a zároveň 
chceme alespoň symbolicky podpořit naše 
nové sousedky a sousedy. 

Lahve i společný stánek je výsledkem 
spolupráce s Freshlabels - českým 
e-shopem s udržitelnou módou a doplňky. 

„Ve Freshlabels objevujeme a vybíráme 
výjimečné produkty pro odpovědný 
životní styl. Hledáme skvělý design, trvalou 
kvalitu a opravdovou udržitelnost. Pojďte 
s námi pod povrch 10. 9. v Americké a 17. 
9. v Kamenické ulici a zjistěte, proč je lepší 
kupovat méně, ale lépe, i proč jsme se spojili 
s AutoMatem, organizátory Zažít město 
jinak. Navíc si můžete odnést originální 
upcyklovaný dárek od naší oblíbené značky 
FREITAG,“ zve Zdeňka Kučerová z Freshlabels.

Merch nejen pro Zažít město jinak najdete na 
obchod.auto-mat.cz



PARTNEŘI
Záštitu nad slavnostmi převzal primátor 
Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib 
a současně také:

• místostarosta Prahy 1 Petr Burgr
• místostarosta Prahy 2 Jan Korseska
• starosta Prahy 3 Jiří Ptáček
• místostarosta Prahy 4 Michal Hroza
• starosta Prahy 6 Ondřej Kolář
• starosta Prahy 7 Jan Čižinský
• starosta Prahy 9 Tomáš Portlík

Zažít město jinak se koná v rámci 
Evropského týdne mobility. 

K příležitosti Zažít město jinak 2022 vydal Auto*Mat, z.s. 
www.zazitmestojinak.cz
www.auto-mat.cz

Celkovou vizuální koncepci Zažít město jinak 2022 
vytvořil Filip Zatloukal (@zatloukal_filip).
Sazba v režii Oleksandry Hontar a Filipa Zatloukala.

Všechny texty podléhají licenci Creative Commons 
BY-SA 4.0 (smíte je jakkoliv šířit a používat, když 
uvedete zdroj a zachováte tuto licenci).
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MERCHANDISE 2022
Udělejte si radost v našem e-shopu na obchod.auto-mat.cz Koupí benefičních dárků 
podpoříte fungování našeho spolku AutoMat i akce Zažít město jinak. Lahve můžete pořídit  
i na našich stáncích v rámci sousedských slavností. Víc na straně 64. 

obchod.auto-mat.cz

Limitovaná série lahví vznikla ve spolupráci s Freshlabels s motivem Filipa Zatloukala.




